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 عدن١

 12 15 151" هان 15

 16ه طلمامارب ه2 1 02-21 1ةصنمت, :طتعا 15 06ع131:60 طرت 15 ةتغطما“
 0 26 8 60121112112:11011, بح « 212311 » - +0 7216310115 2151013:, 601618 3

 ممم ه6 طعدتمار 50 ءعمخت هد, ه0 ةةستس 2165 ص اطلق رمق 05 6
 . ةيتطم»ه لموتطر 555 لل. 8. 16 ذه همدععا» ع0, ماتاسقتت]و, 1165 23-

 رموقمعاتق 220 ةزتاعأقب 5111 06عهق10231 "ء1عاعدعو 10 هى وطخو اص 00

 ه0 زص اك عرمأر, تخط مطتعاط لستم ةطق ةهدعانعات دمماعأوت 0 طق 2151017
 ١ مورق 538 مم111163117 نطتغع0. "طف هلنكأ1 هد 15 ما"عمو60 ةعومم طع طع
 هزمت 220 ةممدعطخاب نستواتع ال15. ه6 0/60, ع 8001. طسدضصاأ. 125,

 (0ةتن. اناث. 7 18), ؟طتعط 15 03160 ذص 629 خل. 1. ةطل ءهصخدتتق 1588 8
 65138 ]طعم ه 5106. طم مماست ه1 طتعاط ةطق 231121176, 25 12656170

 لص ذطقم ال[5., طهعتسمر 15 368 قى. 8., اتت ةطع همعدتت ع 101105 - 15 طم

 صصسانعا» 02 11 25 701110 ةمموماع هدم طع 0101162, 715 : هدف هن عطاغةةطخل

 مودع ه2 خاطف طم]و - جمع موسصختسع. طق 2ةو31 448 لل. 8. 15 40
 . طرت ةطق ةحتطما» هق طف 0هتع طقس طلق « ططقتا » 3.

 8و 16ه عم00 ه15عوه 01 11“ ]/. 177. [!!1ءطم]ةه2, 2001675

 طف 115. 35 م13660 ه1 ط7 015م0591 10 5 1ةطعاطرو م6100 31 ط6
 طصاقإما اةطتمعاس : اةطق ةهعتوطق ه1 طق 011عدة1هد ةطاتق 0126606 0

 رضع 1 0هوزتخع عض3د1610117 16 ةعاكتم15160عع. طق طقممز" كمادز 12611012 1
 آةطق « 20016132 » 02 2 مم 61 0 1620 !115ة., 3820 01 3 2611610115 56

 ه1 اله 20161, 15 5 م1666 01 ع000 101[ادتطع 101* 7 16أ12 5611061215 6واط طاتكن
 هرم" هوور ل 12 1518 6986 6[761ه16, بس ع52111106, هطعا قات ع 6

 77611 10112060 هعموعا انام ةطقان ةانعاط هماحزا1 2611011 22337: 26 م620611181

 ناطمعوب ؟طل1مأ1 12011عتطع ةطق طمرو ةطقأ 1[ 233: 67621113117 6211

 6156م طماع ان [ط15 0

 "طم طتقأذمدنر ه2 10ص 01-21 ةدطتقأت 15 06وء560 طرت 1طد آ[كط ش1 ]لعق
 ١ طقس نان0ؤ 128 11 ذص طق ][ئ16 02 531ةلنس اص اطع 11ه: 21-خ'خجذص (1)ب
 هق و مدتتسا1 ش1 02 ةاطف طلقامار» ه2 81151 5-21هةط1 طتعا 1ةانطتسقد

 160 ذص 448 حل. 8. (2) طق مماصت ه1 ؟طتعط طعم « ططقأا] »

 (1) 15 15 ناتماو0 150. 8ن1لشو. آآ, 498 1 19,/ 06 ةاحصمر ظصع. 11, 484, ةطل آ16-
 هتعزا 1181. ممزق. 0. 111. 402, طمع طف 72631 582 ىل. 8. هطم214 طه 508 ل ةوو

 م. 269 01 ةطقق 661.
 (2) 811 زاد ةءاح]ةت121 ه815381568 هذه 447 ةهحا 448, ةدوتسع ةطقأ ةطق 1ةان»

 [ةهزه 758 ةطقأت 2260 57 811518 ةداطر طقدت8 21 اذكمه ال[ تط قنات 60, 7711© 4

 طقق طلوزورجر : سه طورتتقر كلم. 1506. 117. تق نصمم [ةلصغر 18 ةهدعو181260 ط7 طلق 889-



 -- 4 كح

 1طنق همس ع1 لهصعم ه2 0316 مانتث5 15ص 121111328 5131622625 ه4
 لحم طأ, ة1طماتن عال 3 201 ان23:11113:1 0211151012, 63118560 طز طع 11516 عتح
 ما 10 ةطف ؟مهرخاع - « 20311 1-21ةةلعاط 10112235201-31 » - طقق 1 1

 2265 160 10 155 2271084 طوعا "6221060 38 3 ءهماحتنات1181102 01 1268 6

 عدم 260 طققذمار: 0 15د 'قةفؤ]كلع - ةطفق 1ةعالعاط طاصققط01. 8111 864
 725 1طاد 0214151-21 *5 زانط1م“ 57 مه27 76318, 220 آذط 1ة80او 9

 طخس زد طتق طققامارت, 28 1111 طع ؟منصل 569160 طرت ططقطقطأب ةطلقعق (1)
 10ه ةطف ةن11 م6100 04 2 هةطخا17: 076160 ط7 ةطق « ططقأ1 »و 011-
 ماصع 22081 01 ؟طتعطب ة6ءم"0128ع 10 ]ط22518 513216226111: 1126 2111101“

 وق [1ىتط ع, 616 011 15 8 ةه16 01 ل[0ة1عطط 1151017, 312017 1

 هر طرت 1161 طققاذما قطف. قف ةدعاط 11 ةهومر260 7هئطو 01 ما1511631012 ا
 ةماتع 01 طق ؟هعأ ةطقأ 115 هماحاعطتو 21ه, 10 3 13186 ةه>انعاتاب, 6077
 ةععموسد1516 اذط معصوم طوماعد. 15د ج1- خطت, زد ةط6 « اكقدمتل », 1560 6

 ىمعاع ةطصضت عطماتت, ة1[ط مد عاط هدعع ه>17 0065 طع 01016 طق 361201" 57
 طلق مهم, 8قد023 (2) : ةعوتس, اد طف هرعت"ةعأو5 خماس اطع اللة ةلح

 ةواسقال 01 طع 5151 خطط ة1-1ةانقأ, م212160 12 116 ظععاتمأ1 181. 01015.

 0. 111. (ظعمدم طع 1155. 2ةصض15 متع. 1506, 220 آ67:0عان, 010 031:. 57,

 7:671560 081. 15 885), طلق طقهدطع 15 01 02813121 00211116166 : 1[ 8

 1مم زد ذاق هته عاد ثعمام هانطمتع طقوم قاتم عانوا از اطلق ؟011126 015

 ةطم ظمعانمعتا : 820 زد 3201 طمد 115. ه2 طع 11515 21-7102311: - 6

 156 - :ةوعمل1 عمل زنط اه عوزسأا]6 ه1 ةطف آت ه1"ه117 01 0162860 65,

 1907, 206 ةطق 60110:ةطتلم 01 طمو[ مودم ]. 1. 16 ها1, 16 610"16161-
 هءو آ0 1طد 02-21 1ةطتقأ'و طلقأذمو طرت طهدسم 10 طق 131161 م31 01 8
 ماجن عاتأ5 316 1ع( انه 320 تماطآ12110115. 1131 م31 15 000160 3.150 10 ةن

 13 عم هعتوطت ؟هعطوختس ذص طق 19135 5205-21 ةنس ه2 خطت ةطشطتق ب
 1:0. ولم, 1287 خل. 8., 2 5013, ذط مو[ 001660, 11 1"ةدتعأت

 موطق] هامان, طرت 11. 0. 8وعطتم» 06 ة1ةرصمتل زد 8181. 0018. 01. 701.11

 ةهرصفدأ ذص ه0 طم 118. 04 طق 111:36 7-21هدمشال, س 1طن نط. خدع. 358 ه. 61. 57.

 ةعانط. 434 لل. 8., - ةطقأ طق هموت ه2 811818 طتقؤمانإت غم ىطخعط طق 290 26688 نت
 اذام 1717504 ه6 هغ الهلتلع ه1-ةقطتتوك هن آ8ةدصققعءاتق هدعاهص060 هداز غ0 ةطقأ 7681.

 (1) ةطتت ةطقسم ذص اذطف « [ة1ذط 150-21 دنس » 110. 0هزعم. 1287.1. 4 ( 111
 نما. 0م, 117. 18) مممدغتمدق ةططمتع م16710138 طقم عصف, 884, آد ؟خهذا كت طم
 طق هوللق ةطتتح0-1ةعزس ة]1-طنسقمفطوت, هل طتق ةصم طاموسورمطو ه2 اند ه1- ط٠ 101
 ىطمتت طلق 5؟هداع 1928 همدص»م860, ة20 دمع آد ه0-1ه1ةدنم1'ه « ططقتاآ 1-51'ةسئاعط

 ج1-انزسممطوأ », هل ةطتق ظقطسأ ءطغ تصله: ةغددلم 10 مممدط « طسطقمعو تاتنن 6ةقءطنعاح
 16 068 ةاطوط عورقط مهر », ب 566 « كنتو. 0دم11ةمطوأ]6ةقعو جان هقعات. 0. 126135-
 انعم », ظوضاتسوم 1879. م. 211. خصل طم همانعو هؤ آد 0-21و1ةطتول'8 طتقفم»إ ذم 114)أ

 [عطق]1أ 5, 2آ1* 2218 (1701. 11. 1-180) ةفورسق اه ةصصماإ اطخق 716 0.

 (2) 1”هرع طق هعصتصع ذط 518 ى. 11. 04 طق هما ه2 لطف 2دئستقن ءطق, 4قططقطقتتتو

 آةوهع ةت0 لوعوا و ب 1701. غب م, 394 - مومو م. 202 54 ةطتق [ةكأ»



 مس 5 بع

 0101 ةاة1هد5 ةعودم 1 21-0130151:5 21851017 316 6018117 10 6
 10م0 زص طققنم1221 0كم, ؟6طلعطر ه8 761, ةهرعلقأ هداورن اد !153., ه. عدس

 ؟ةوقخ'ه « ["دطق0 د1- خس 115. 113 "ض151 ة1- 4015 » هد ةطع 1116 05 '[آ5ؤ-
 رق .١ ة[ن20101, ب 115. 2001. 07. 758, 101. 154 1. (1), 320 12 85

 13155. 08 ططقطقمطأ 5 '1ةعللعط 151-21 دم, حج ةرعط 35 2. 11. 01. 49

 0. 50, السصصتعط طة. 37/86 دبل 8001. آه110. 8. 1380 ((081. آناثأو
 .649) : 8د1ه01, 1مم, ةص طلق زصخغ*ه0نعازضمد 16 ةطق 171585 11-111

 ب 115. ؟1هدده 11683. 1. 18"  اآمع11068 5126 5015 12 215 61
.1 1151015 

 66مم 0110111652 مدح 1 091-21ة1181:5 2151017 15 1611
 طمزمع مدع مدا 161* ما"1هد* اص 0316 اه 448 مهل. 8., - ]16 121:
 01 طق « >طقأا ». 1[ هععتتنو 12 غ6 1'ةاعللعط 151-21ةد1د بس 8. 11. 0. 49, 97

 5120 ع12165 10 طم ءوعوم»» ه2 8قاعتتم'ه همانقتط 320 عزا“ 88 20161101

 ها ]هج ةةنا15و - همم طم ةةعق م. 70. 1طقت ]135301 51201110 206 6

 طقتم 280 1"هعماتزةو 10 ةمرتمف 6371161 ةاتا101117 15 2011662516. لل هع
 ماع ممتن تس عر 28 1515 00ه, 10 طه ه ءمطغتصتت: ه1102 01 32201161 2151017,
 رمق: طه مانعودتم60 10 "617 1 3. 126881116 02 1131 2151017 101 15
 ةهرودتتقر, 320 176ه 16 م0851516 ١6 هقنهط]تقط: [طقهأ 1طد 21-0132151 «0-
 مزمل 81151, ةمرصعأطتس ع ه2 طق 1086 م0110 042 طلق 2151017 50111 6
 53760. '1طقأ 181151 6563160 طه ةطصقلف 01 ةزتاتأق هل 01 عرمان 15
 ةطمكم طرت طف عدمة 102 طر: ةزطأ ةطط 1313121-21 05 م8عم 1 01 ةطقق 162.
 61 طمدع 11ه. ه8 طم 515*111 ه7-1ةهدرسختت 11165156 00212132 85
 ظعماتنم 831131, هده 1مف[ص266 آةطق 115. 8. 11. 0. 4619, ؟طتعا 007615 6

 روورعو 460-282 ىخ. 8., 220 6م6دعاتاأ5 3. "هءوطقأم 01 ةطه ه1 01-

 1معورحت ه0 1655 011 ةطقط ةطعق ةعرعات 05 116 ةودطم 261100 605181260 12

 طورنم طع. 55660, 8[نصتعط ختع. 3782 ((091. 51مم. 952), د20 طف ةلع.
 1506. 026 04 [طمدذع 0101310 طق, [طقهأ ه1 10110 185", 15 هد ة6عما121 01

 ام 0هوخاط ه4 1طد 1511115 10 380 لل. 8. : طلق 7111 58ه 101120 10 60168-
 ممل معاتوأ1 ]رن ىتكط طق ةءعماتتتا عانوت طز: 1 09130151-321 ب هدا
 مم. 3-32 : 11 م37 166106 56 6ع37060 ه5 ةةلععس ظعمام 81151 (2).

 ( 1) "ام هوسالته» مهد 02 ةطتق 118. طقق طوهد 601560 5و 5ه1عووم» 18. 8. 1[ عم-
 11هدتفاط مدع ةاطم « 8. ل. 1717. 615 11ه دطممات131 » 5ءط1مق - آرمد0لو2 190- ةص0 161“

 م8168 31:6 12 م167731:38102 57 1516© 01.
 (2) 0ةطهم» ونسماةه1غهدق ةعوصسم 181141 ةص طق 1818. 8. 11. 01. 4619 ق6 : هل

 1885. قاتط. 377 ل. 8. هنح 111186181102 01 نطقه هيئ562060 837 ه5 ةاطف طقطصلم 10, 5ةثك

 ة1-طدتتاقر ةاطقأ طلق هرعالمانع نوح زد 1[8ةقطقعر, ه0 ةطقأ طق 280 هطعو هطقع6م0 3 801-
 للم” ةعغترجوت0, هاف طهآ16 هج 1108111, ةطقل ه6 1314 هج ؟0دمقتت - وه ةزما7 7طخقعط 6

 8زاطا يرق طور ةطقأ ه4 كاز جذدم ةا-ال111ع طقكتم ع عاجوم ؟1هدم '11:3:280:18138: 8,12 01061
 0همهندطخت سم1 ( 5زع )ر, ؟طتعط 18 مونطقزق ه2 طم و11601 7618102 02 516 86017 غ0 6



 يح ني

 3 عدتس هج مر. 6-64 15 هج 001166 02 ةطق 06ه مو1 هل 06عدقط 02 خطاتحا قالك

 وو. 1 [؟طه1]:اعذرسد هاما 10 طلق ه3ةهعاع ا 126 1116 01 8 ةلعاتت ب

 06 51. 8مع. 111. 453, ((طع مو55558ع6 0065 201 ةزتعوت* ا شلع 0156
 ه1 11. 167) - ةوجق ةطق ه 111 ةععمانتات 01 طلق 2106660285 788 ملح

 ومر طوع 1طص ه8-1ة طن. "طف دممازعم ذط اطلق [ةهع1 ماتت" 015 50 6 ةنت ة.1110-

 عم0 هدف : هدارت طق قطه1 ةءودقر 31161" قطان 1[ةلككة نق ةتتانعت061 ن6 113-
 زعترم 3 هد 6م1721, 15 05615 هرج : ؟02هدق 12 156 'اكقدم11 015 1طن ةا]حختطأت"

 (12, 4-143) ماطت1مأ ةطق ههص116* مهد 02 طلق 031:هوزع 15 عاكك فت لت 163:61“

 06111, ةطع هماحع] 510152 3مم6د78 10 56 هت 2110 عصعتاتات 05 1طن 21-0313-

 متفأ. طف 760 ةععمات ص15 هماح طنط ع0 22337: 116161016 10انطح 8. 16317

 مورس م1616 "هم001162 01 111515 231131176. 110 ةانث1ط0117 15 4
 طرع محسسم زب آطد 0915-21 5*2181 طتقاذما"ر: هءعورانسمع 31-ا!كط قتلا 583.8-31ات-
 03031, 101 طم "عج011 01 ة8-1ةقفقأ"1ا 381 82381030 4150-112 ىلا 1. ب ام

 رمز. 87 22
 014 1ط> 0-31 1ةنقأ طئققو]1؟ 6 0-5-5 مز1 66 15 علكعط )7
 مطقاطس طا ذص ةطع 1ةسالعاط ه151-1ةدح ع 8001. آ2110. 304, 101. 2087, ةاتآن.

 5كذد خل. 8., خطق 7681 01 طتقق

 : كاانم نبا الا لق يللا سوو يدماسص شب تل
 قشمد ةسائر 0 اتاك ًاميدا كو ايلاف 4 ك4 عمسا و انياحصا ضعب هلم عمس 55

 هناو وه هنا ىذف ٠ يسنالقلا نب ملسملا ءالعلا وبا : هعامس يف هل بتتكي ناكل« نيترع
 نيح ىلا ةئاعبراو نيعبرا ةئس دعب نم ثداوحلل ًايرات فنص دقو ىّبسي ناك َكََذك
 ١ هزغش ٠ هتافو

 ,جرفلاب قلللا هلا نم ينقيا»و تضرع ةدش نم يعز ال يقي
 جهلاو لاملا ىف اهريثات دعب نم تضمو تاحنا 3 تنظف ةدش

 (هدحصمل ذم آطح 1كطقالا. 11. 168, 1. 17, اظدع. 111. 444 : ععوتس ه2 101. 201", قات. 5

 م. 28. , خطف 8م طنب هج د؟هدصقا>ط 9732060 11ةلعتسس,عق ه6 هذ ةطق ةهع 50 ةهرطقأتت

 1س0ههد8, ( 866 لع 5هعرت, « آه]ز جاما 068 80268 »ب 1251004. زج, 871 ), اطزت م16 6203128: 0

 اطعم 0401 18111 ط. 5310 1-21خصاوأ ةطقهأغ ةطق هم طتستنوتتسمع 50 نطق 8106 ه2 2 لج ةصإل#
 طرخمؤطمد» زو هصلر ةكاوا» هب عغوغوصمتا هج 101. 2077 ةطقش 81151 غهعمائانم» مالكا ةاحللا]88:1-
 طئاخ هصل ه0-1 لذ“ ودعم ةاطق هطتمأ ةاحنط م1 1هو مدع 11ةلعتس'8 ةعوطصلق1ماتق هزت قو 3

 1018. 20195 - 209”, 81191 18 ناتم[60 0 هدف ةعوماتست 0[ 18[ةلكتس'8 06ه, ةطق 310-
 طمع طرب 0104641-21 2011098, طدغاط ه2 ىطخعط هدعو عتجود 87 06 5ةعزل. هز. ها.

 13-406, 0110660 ث'مدم طق طققاأمتثإت 0غ ةطاتس]-![ةهطقمتس. طم مهوقهت ]1117 ةطقأ ان018-

 نم 6هز"ه0 ج01" 1هدطق ه4 8'111191 طققأمرعر مهو 7هغ هدتقأ آه طق لاق[ ءوالمد 04 ةطتق 66.



 ع ا

 ةعامجو رّقصلا يلا نب مركمو يرصم نبا هنع ىور : تاق ٠ لوالا عيبد ف يفوت

 نيمستلا رشع يف يفوتو هتيالو تدمحو باسحلا ةباتكو ءاشنالا ةباتك نيب عمجو
 215 0هوخط زذط 555 ى. 85. 15 2011660 100 طر خطستحا-![ةطققتس اد
 « ج11-1دزاس 7-31ةطتتو », 8. 11. 200. 23882, 101. 140", طماع 26 58

 061 طتسم :

 ليذلا هاّمسو قشمد خيرات عمج الاسرتم بيدا اضاف ناك يسنالقلا نباب فرعي

 00 هنع انلقن دقو نيئسلا ثداوح ضعبو نييرصلا رامخا نم ًافقرط هلوا يف ذو

 موي نفذو لوالا عبيد رهش عباس ةعمجلا موي يف قشمدب هتافو تناكو باتكتا اذه
 و سمج

 ل لا ١ أد
 "6 ه2قع6و 01 1315 (1) 51 18ةطططققعاتق 7735 2 1181 06, 25 8
 ةورم طع هورعومرع 08 15د 508-21 زد طع :ةعار هل 12ع 0211121160 120-

 مم هرمعم ةطعنع ه5 طف 02 1ةطصتقأ هدحااوت 15 ةطمك طرت 1131801 8
 طع ةرتحمت عع [طموم 10 62201760 31 116 121318 3مم10ةعاط 112 00

 مى. 87.7 8. 11. 0. 1540
 "طم جمخاطمر» طعاسعو لمو2 طلق طلقاماخر 16 ملخطتس 8 7681 068 طف
 0ةوتطر طتتخ طف 1230 م61101513. هذ 31171284 31 طع 7631 540 خل. 8

 م5006 8 مدفع 10 0هعا1ودع ةطقتأر اذ ةراقع 02 طتصلت"ه>265 ن1 6

 مدتمولماتق 276 روهرن, طف ه0 5611160 طلق طهت"ه 1176 ةطتتق 1هه, 1
 ط]وصاعو زد طق مه[ 01 طع 2831181176 101 طق 12561102 01 11161“

 1م عنو مطعم 35عع2[ة1560. ططل طع ةطقت م0ععمم0له 16 ”ءلقهعأ هاد طع
 رسا1161م116و11هج 01 « 1803535 », ة20 طمح# ةطفتت" ةطعع256ع 290 طءةعص

 مطم117 ذص ةهععوقق 01 ط6 مما هع 220 1220013266 014 11611 5863:1618, ب

 مهللععؤزمادم مطتعاط 5111 56 1مدطل 10 هم>”هوررمتت0 زذط همت 711 6
 11660 طعزمنع طتس ط7 ة1-ظاعانست اص ؟ةش1-ةتخطقات 21-88301373831: 1
 5ةعارقتت مرن. 131-129, 220 طر 851131 51-21 زد طلق « 11135 321-1171128.
 مق » (مم. 152-148), ه20 >؟طتعال "6ماعوواتاو م61888, 2 1316 66681

 ةعدزسمأت ه ةرضصاو "00160 6911 (2).

 : (1) آد 18ة6ةدطمات7 ع8 « 116 0083203: » مم. 196 2520 267, 5ط18 51516 18 51:8128-
 13160 57 « (نطم# 06 15. الطدست ءعامه11 6

 (2) ططقطقات ذص طم « '1ةعئلعط ه1-1ةلفس » ح 8. 11. 0. 49, 61. 105 - 8ورتو هأ
 لو1ه1 ة1-طةتت1و, آس 415 خ8.

 وهو كلملا فرش ةّلملا نيما ةلودلا دعس نيدلا رلع هِبّقلو هريزو الوكام نبا دعس يلا كلملا فش ىلع ملخ

 .نيدلا ىلا فاضم ريساب بق نه لوا هلعلو ةريغكلا باتلالاب بتأ نم لوا



 00000 0707 ااا ا ص”

 فل 9 دل

 15 7111 56 هوعهاج 1131 21112610115 62113618 110172 01161 08و

 ونام جم 51111 1ص 115., 200631 35 20665 10 16 اهدا : 1167 316 112161ن-

 .060 10 همم ]همم 16 2313:1196 23 22811661 201 م65"1ةاج1: 11616 101“

 رس هذطفم ماصخول طلقامد1مو, ه0 6 انةلععط ةهزتطمت“ 016ةعمغ17 هانت 1
 جانت ط مانو ا 065115, ه١ 61201 عاط 011013:110125 "ه2 ةطعاتت 61561561.

 مصل 11151 12 1126 20165 ةطع ةهعتاظة 615 322631 1112061 1611 28

 مهم, اص طف ةتستتم 21:7 01 116 هه[ ةطقق 7111 56 مدل 116
 خه طق 115. ةص0 20116 مطعطعوع ؟ةطقر 1876 طفقد همز160. 07 636 115:
 (مقعاو ذاق 12عمر» مسساطو» هع ةعمدم ةطفق 8ل1ق107 ه5 !1ةجرةكفتتوتت
 ددط0 ىخرستنل طز فطضهل 5. ؟ةمهدك 5. ؟خلن .٠ ةا]- خ20 1-21”ةصاوتب ه5
 771056 7011 650 "6هعواطق1 ه5 هع1ق1 1ص اطقم آ157317 01 اضع 811151 !1-
 ةعتسر, 026, 2 "هي عدطمعطا 0213, 711162 12 500 خل. 8., ؟طقات [86 ةناتح

 طماع 17335 50 726918 011 < 8. 11. 0. 6510 - طف هزطمال, 10116 4
 262117 همرسرت 1مم, 11162 11 572 ىل. 8., حس 8. 11. 0. 5808 (1). "6
 202031 1-21'ةةدسالعالب, لس 8. 11. 5606 01. 7 (091. 5انم. 550) 1

 رنطتعا ه 1و5 هجم عند طقحم طوع ةةلعوتتب 15 2 انصتلاتف 531زا10 21510-

 مر هعخمملتسع 10 590 خل. 8. 21[طمادعط 201 7111611 61016 623 طل. 8.

 هق 10 طلع 566 80انتددططة, 1661611 16ه>165 551]. 1 م. 5. 320
 م. 5-58 71. طع 111:56 ة7-1ةهرصقاتت 01 16 5151 1 31-3115151 8
 طعمرت 12"عم]1ج 0قحت هاجر 6506613117 101 101211025 "مط 166 1081 118-
 [هرممد 02 11151 8531-21 320 05 ط17ق5 ةما> 6ط 215 ج1- 1م 11 113101260و

 1036 ءماتم طا 260 701115 ع0 61 3060 - 479 حل. 8. 1'طم 763158 40
 زد طف طلقغمدعوت, ه2 1طط 021-21ةطتقأ 326: 096760 طرت :1مدتتع ][58. 012 6
 516*111 2-21هدسقال , 115. 218. خل. 5866 (ه1ه6"1ه0 10 ةق 8156 ل. 3)

 0 358- 400 ى. 8.: اطامصتعا, 378© (ةزطآ ل. [ر) 101 402 عح 8

 4م. 85.: طوصلق ةع .١ 1506 ( ةزطا ل. ء) 10 440 ح 517 ذل. 8., (2) 084
 1ةااعان 726هودذ 01 ؟طتعاب ةدثع ا م1 ماتاط160 1 126 معان 611 1151.

 0. 111. : ةصق طق دطمرو معد 10260 115. 1516, 136 (8زطآ ل. 0) 10 5
 654 ذل. 8., 126 ه1056 02 طم 701. آر.هص515 126 1ةعالعط 31-151

 طرب ةطف 53623 ةطحصق ة]1- طلاس 31-8312311 101 16 76818 351 0
 ى. 8., 15 ننمأ[60 ؟مهدص اةطق 2153. 8. 11. 0. 48 ( ططقطقطأ 8 )و 01. 49و

 (ططقطقاطأ طز هل 0. 50 (ططقطقطت ءك), ةهدعط 02 طتعاتب 607618 3 4
01 1117 81. 

 (1) ةددصم ةءءماتسخ 01 ؟طققم 1188. هصل ه2 طق طقفأغهدعقسد 77111 ط6 ماتت ّدتح 08
 لوتت1081 04 غانم 10هز821 ةقهاهأأع 5ههفأإ, 1902, ةغ زن, 5

 (2) 7هدع طف 1هوص ه2 انف وصف 818. خخ. 1506 1 طقكم 60 (طقضلع نطق ةقضتستق»
 (مواواتنع 6ةصفه1 د طف اتقو ه2 غطق اكدصتعط 118. ةغ ةطم ةاط»>ةدنإل ه2 طق 8
 016ه 1 هدم 106664 66 18" 0. 1آهزلتس عموم : هطق ةطق هماتتن[هما18 11ةهةلثأ7 01
 مرموموقمدع ل. 1. له5ةهم6 ةدهاط1604 مم 6 انهو مانومؤ ةطقمؤق ه2 طق ةةعوذنمت1و ه2 8

 186 ىاتلفا م1ةرروز سم طخق ِ



 ا اك

 آد 1626 ةنستم و7 02 طف همحاءةطخقر 12016311025 5111 56 ؟ماد70 د
 مة عاعمأ15 01 م1160 5015 516 116 53126 6161215 316 1613160. 6

 ةهرعمر ةطفق 1عقدستا 0 1طن د1- فقطع, 60. 1012567 ع, ((10560 39 كل. 7111-

 221. ) 220, ةنمدص 490. حل. 8. 220 0213108, [ط6 « 0116[815 0645 +28
 06 8[هو51» طر ةطق ةدصم ةتتقطمال, 01560, 111 3 1عطعاط 1810

 طر 06 ةالوصع سس ذطفع ظفعتمأتا 81ق1. 0015. 01. 1101. 11. م8116 2, 4
 هق ةلك.) : ذاع هعتطوعأو عما طع « 7021 ة82135-1 8 1ةسالعط 882135»
 طر ا[كورسشا ةا-اطلتس 1طط 21-' لتس, هى ة13ع 541-490 ىك. 8.,. 40
 رتل د 1[ موصعا ["ةطف1ها1ما طوع 11. 0. 8وعطامت 06 اط[هرتتة10 زد اطق 16-
 هدعألم 1. 101. 111. مم. 690-577, (0101ع0 25 'ةلثس] : 220 ةطم 1["عدعط
 ["ةطق] ه1 هد, 815 ماعد, 02 نطق ءمه112067 02 طلق 1515017 هد 0
 640 خل. 8. 57 ]8. 81وءطعأ, هديته عام0 ةعكمدم اق « 697116 06 0*1 الخ
 اهتزمس » 015. 111. 117. ٠ هل [1., ن6 166 1116 « ا[ ةدرصق1] 1-لا

 ظلمؤمزع 0* كلور.» طورعتنر, 1900. خل 612"1ع26638 از 116 20168 52657
 مرنم 11765 01 مهرتومدق 2262110260 هءعاتتع اص اغط6 11212251 31-خرةدط
 ه1 1 اآكطها1انلعقمس, 1ةهدأغ, ه0. 211130, 2 1018. 1299 ل. 8., 320 1ص

 عانوا ةكدصم] ةغخم ط7 06 5]هطقر 4 8.
 "طم نه 1113 06 ممعادكوت 1 156 ؟0ه1منمم 15 201 131عع ب 12051 01 طار

 ةدم0 ةةمععاد117 16 ]خطه ظعمرم 816 ممن 01 طف 712161 113-21 عاطتاطأ
 مز. 3-62, طقتو طه0 ةطق 20هصقد عم ه6 معوزمتما طوع ططو16وهما" 2. 5.
 01ةعم]11 هت ه4 طف انتدتح ةنوزتوت 01 01م0, 101 ؟طتعا, 38 1611 85 101

 رصاتعال هنطف» طعام زد ءهمدصععة1ماد 111 ةطخق ه0تغ10هد, 1 6طهع طقس 150 26-
 هعمأ صر: طعدتاو ةطقطلعق. مصل ١م ةطع ع000 طه1نا116 01 ]1[. لل. 6. 585

 هأ طم 01 عددا طعاصخو0 80ههاع5 ج0 115. آ2همه معطر, 8111152
 1 ةرص 12065160 101 12 عم 02115 هاج طق5 1220160 عقر معاتا011160 50 68-

 0117 16 ةطمقع زص 2660, 220 ماتت 50 312116 8

7 ."21.1 

 48 5101 '1'ةاطاتةعمعر 102002. 11.

.7 71(6661:6 



 27007575 ز ز ز زا

51111101851: 7 01 001115. 

 358. - ى 67011 زنط 2وه5235ءانق, 1011051284 هاد 526 602011651 01

 طعرمأ طرن طف 1"ةفتستلع ادع 20 ةطع ةءعمان1 هما 02 116 1181110 037-
 مووأوت (1), 15 ةانممع53560 طر لدن. 16 0ص هت اطتقسم 10161 616161]
 1هوعو طلق ةهطق10لز, 220, 11 210 آ'مسم 83.8ع12030, 061ةا5 1116 864

 07 عمم لو مدع ط. آ"د1قط (2), 320 561565 1[ 88ءانق, طاتقر 01 1201:
 سعرا, 15 06(عه1560 طرت لوسطق» (3) ( ل 1111. 452-3) 2. 1-2.

 | 8ظعوسس ةطمف ظنمأهدخر ه1 11151 ه1-هذطأ 010664 5151 ل. (8) 14” |

21-1 12 01 2811560177 

 363. - 16ما1156 01 ]26 0ةدعاط 221325, 51116551012:01 [126أل 0817

 ج1 12212356115 : تة1110, 011761201 : 622685568 89 616 6100م8, 126612018:-

 متقدم 220 1018 : ةناواتآ 01 03223:8ع6. 13181, 001761201 ى طقاتر 37[1-

 رذص ( ل. 72-469. مط. 8-10.
 | 2لم16 (م. 4) هد 1-21 طساسمأ عمد طف « ال1512 ةدقنط » 01 1دت ةيآح
 لوانم1 ةانط. 365 ىلإ 78. - 5مماتنس 9430. 1117, ةهصا هل. ؟ةلمناو

 «1[نوهسس ه5-1ه14ةص» 11 724-5. ] 55
 364. - فاو ةاعتس (4) هيمو11601 لتنط 1دعاعتفال 1100273 1
 183 عاط050, ةداتعتو 8ورصققعاتق طرع 1ط71[ة 10د 220 6م1ع3368 ةطع ملته8 :

 طق 15 015118160 طوع ادق 220 ة11ةعائع4 طزن ]311131
 ]رعوذط 04 8[ن4123 (5) ذص 395 ( ل. 488-4) 212.11-12.
 طر ددطتأمع اضل دقاما 04 ةرتط13ي 12061 لماطصس تاطستقععو : ك]121[ةلعات
 26عمأف1 ه6 لن طئتس زنط موقماد : طلق ةنععومو : 1156 ةةةةعاعتس# 111-

 مم11 كانط 1 ةععق 15 20150260, 220 0163 زد 00286321120016. ( لل. 517, ةانآ»
369 ( 21. 13-14 

 (1) 0ص مطخعط 8عو آطط 1عطق11. ه0. 8150. 11. 56, 06 ةاهطم اقص. 111. 221-92.
 (2) 1م 8360 ىل. 8.5 طخ ]خ16 آد ةاكطقلا. 1. 141, ظصسع. 1. 827, 820 06 59:6,

 1م11 جامد 068 111268. 1. 219-22.

 (8) ظنه انكم, [طص ةكطهأا. 1. 147, ادع. 1. 240.

 (4) 081164 « آ؟غةاكتس» طع 1م 1كطق1ا. ذص غاطمف دممطغأمات 04 طلق 07همأا1168 50 لل

 21-طوت12]1, ب 1. 8-527, ام. 11. 4883, هص0 « مك هاعتس » طر 1طد مذاق ذص انطق « ت01

 هاحالطسسوح “كه », 8. 1. هن. 3685, 101 507 هد طرت 2طقطقطت ذص طم 1ةستتعط ها-آ81ةهتتع

 01. 06 8هعإلو هرج, ككن. 1. 300. >. 2, ناتماتصع ةطاتحا-![ةطشفأل»
 (5) ظنه اكو, آذدد اآكطقلل. 11. 1388, ادع 111. 7.



 هن

 ]ءوخا ه4 11141773 ج20 ةععموقةزمج ه1 طقق 802, 'طقتم : 32660016 0[

 111622 ( ل. 488-9).
 م131ةلعتط 017ه[5 ةطق 0ةهضصقتأطتقاتق 320 311818 626 051

 ةنوهممفر 06ه عدتتسع طق 1مدعطستا ؟مععو نصلعت" 526 0031110 مةلتس. 0

 طلو "عااتفأط ع 1عد1أنو ا ' لهأت, ]ةطقد 15 ةواطق 10 ة[ةةبعاع طئطلب طاتقو 812-

 رمر[60 طرت 1طفق م6ه6م16 04 ورصقمءانقر 16 65115 ذص اطف 0213 قل
14-6 .212 .(483-4 .4 ) 
 لوكا متع, 220 م7635560, ةممعه1ق 50 خلاد ةلكتسم 220, 12 501156 01

 اق 0كم ةطتقال 5 م06قأغ, 15 211060 10 عازتع هد هوقزت ةةنططق (1). 8
 طلق 309166 * ل7125 [ة]عع5 طف 8610 12 م6802 2عه1255 كاد ةلكشطت. 16

 ةرتستعو دممعأ : 'ةمأثعج هلستع5 4131[ ةاعلات 3120 016128 طلت 8

 [ةمقر طاتغ طق ةور5 طق هاكر همضع5 500 1866. ' م2. 16-18.

 «( 4217 15 1610105 : هلآ ةاعلط 15 ]لعمل م1150 عاخر 128.613:111-

 م011517 11762160, 210 ةةلاعوط 1نغم طتقعاط 1ه170هدنتخ, 71158 ةطف 0ة1123-

 ؟طتقسمس "ةعععزز هن ه ةأز معدل هدم "عنا" عوز ةك1ه1ةلعتس'ه5 0عدخأط (2) ططوات عطخ
 ةطماتك طرع ط6 زءو10هدقرت 02 طف ؟ةمتعع 1طن آكئ1115 (ة. 485-71

-19 .22 

 '[للوأزؤ م ثعمسص ططقطقطتب (32) 101. 13" [81 3. ةزطط1131* 26001011115 17م
 طر غانم طلقأمناقط 21-0111 ]

 368. 0ةددؤتم, 3. 5111010111316 015 413.1: 8:آع1ت, 5016115 10312886115 د

 طق ظدسلو10 خطا 12 عط]لا) 11165 10 ةاتمم12121 0358812, 97120 58

 310 ةعمرم 1عرمأ : ةكطتت 1جعطللط, ةةهلكتسع 1طد ة1-]ةةخط "مم
 طق ]و, 15 06567660 طز 5 مودع 06 طتق 10ععر 061ةهه560 طر ةطق 1!عرنم-

 ة1قلتق, 20 111160 : 0ةةدذدص هم55115طعق طلق "016 (ة. 512-5).
21-3 .210 

 369. - ]1ذد احاقذط م11 ها 1027م11812 10166 12115 10 010856 035-
 ةؤدم : 26 20 1طدص ه1-]دعؤط 0طاة هت 600 عدت 10ه ةعمدم 1عرنمأ : 83101

 1831031210 01 اظان01* 01 اكاطعوو, 161169765 116 01561655 26 5.

 ( 4.11. 12. ةنط 372). طووتاط ه1 ' خل10 8-21ةدت13, 116 اثانتت ةخط10 (ش.
 ةاتط .23-4 .22 .372٠

 [1016 5151 ل. (2) 84", هرج تهعدمم0ة566 عا معط ' ل10 21-
 12115 220 'ةقأت م0160 ةعمدس طع طلقامانرب هل 11151 5-21هوطأ (8) ٠]

 (1) آد 2ةلقع, 106. كت. 0ههع1هق ةطمق ةواطنطق ةطتتق :

 فيس بايلا سوق يف رهل قّرعُي نا دعب مهتاروع رتسي ءشال ًةارع هباحصاو رهوج برخ#» نا ىلع حلصلا ناكو

 .رهوج جرخو ّيطهرقلا حهرو نيكشنه

 (9) آم 3750 ه. طب : “10ص تؤذظدع 10. كك. اص 372 هو. طبر آطنط آكطقلا 1. 528. 1. 8ر

 اند ع. 11[ 4

 (8) 01. هدد [طتق آ10ذ فقس, هز. كأن. 527-517, نج0 ١1 ةغةهد1610, 6ةهقعطم 0. غطت

 0 طهاة م, 7

| 
ْ 
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 83971. - جز 2106 00م5 12061 821[ةاعاط 061و5 1طن 3ة1-1ةل-

 مذط ىطم ؟ولعوو مولطعع زد ةسازمءوط : 87533126 121030 : هنت

 ن28516 غ0 1010 28د هةعانفر, 51111620618 0 8316ةلكلل, 15 ةعاتا 10 1271و

 2110 ةهأ "عع. (ة 25-7 .212 5-6٠

 [106 هد ©0جودذس, ططقطقطأت (2) 148" نيمأؤءأ0 عمد 21-01 ]
 372. 8ةلعزال, 0076001: طلق م76971015 631661“ 35 كةز0
 ج20 1ةممعدذ (ةخ. 17111. 502) : 5نععم605 8216ةلكتط هان طلق 66211 6
 282رمأ : ه6[ هرسمأ5 10 ةهزق6 ىلفممم 107 "ةمأم, طانخ 15 101160 طرت ة اظزت-

 عوطختتمع 10مم نسلم 83035 (1) ط0 م1112عم اكمعمقو : 121118168 01

 1ذد 1211115 ةعوتصسمأذ طنس : طف "616211315 طرب اكل 115 ع 116 7121618 8611و

 زكا هن طعن, هد ةهنقمتءزمد 01 م10[ ةذ طع طنق ه2 06عهأشط - اص 307 طع“
.25-0 .212 : .(12-13 .15 .4 ) 

 378. 1[نست 15 ةعمأ "مدد 1087م1 50 067056 طالق ز هن 1586 06168: '
 ه1 طلق ةعوط 311165 طف ةنططستت5 220 611565 10 153008. : 1طن 11115[1 8

 16 مهمزغ1ة16 طنس (ى. 40) : طع صفع 21عع5 20732665 50 8501, 068
 زكتت"0, 220 10 ةاطق 81021110 02 8382030, 320 566اخؤو هه 173

 ىتخغط ةطف كدصلخمت0 ه2 ق1عموم, طسخ 15 101160 طرت آد 1[ك11115 (خع59).
30-1 .22 
 طع هورعومر» 02 1طدح 1511115 : 3مم012160 112161 ةآط 365 ل. 8.,. 6

 0165 زنط 380 ل. 8., طمطما60"17 220 "6ع7ه1160 طرت ' 212 (2) : طلق 806668-
 عمان, 3 00م1, م1615 1655 320 0ططا1س[1325 10 1105161228, 'طاتان ه2 3

 101105 (3) (ة. 81. م2. 38-
 [لهؤ6 هدد آد 191115 ظعمدتص ط©طقطقاطأا (38) 166”.

 381. 2810 ة1[ةءاعذ 5360 213-1 04 خ]ومزمم : 16 18 261
 ل17: ةنممم60[1, طلق ةعوط [همرق هدف عدتتعل 07ه, 320 815 1712161,
 1 112-21 عطس طأ, 21165 : طلق ةءطقتمم 10 512816 هنأ 53.0 3:313)21-1: 2

 طق طه1116 15 ةعدقأ "ج10 طرت ةطفق 0عجهة11هد هآ ةطغ 51356 آان" 11, 3120 8
 15 061هه160, طع ةجنته0 ه0 هعععتتمعل (خ 1-60 مز. 34-8.
 530 1118-1 71018165 غاطق ةةهحصق معمرم1560 50 23108 ءادتآح
 0ةدتب ه0 0عقعو ما"ه1 6515 زعمسم 19عرمأ : طتم "هرمم"ةم 220 0ةقلط (4)و

 آمان" 111 عا 210332 10 215 8116665507 ( ل. 62). مز. 38-9.

 (1) "هرم ةطخق مهطمم 8عو « نطسمدت نان6 06 815غ قا1 1906'0ه86» طوع 1. 2018:11161'و
 طوق, 1858ر م. 387. 2.

 (2) 118 لوزسع 20116 155 '؟قمثتذر ةق عاكف طقه ج20 ة180 اذن انطق ؟ال13215:5813* 05
 آطد ه1-]8-5321ةهماتنس 9486, 130", عنا 380 ى. 1. عطل ذص طخق اذكو طر 1مم آكطقاا :لكذطط 11

 442 1. ه1. الصم 11 م. 865, 18 غ0 ]196 8غ مددعم ىذغط ذاع 87 ةما102 68و, تع 201 6'1261-

 17 ىتكا طف [ورسصلةخصت لق, هق ص ام آ[فسنتلرب ذء 125
 (8) 04 06 5ةعإلر هزت. نأ. 1

 (4) 1'طتنق هعرجامتسمق طق مهقققهعو ذص آ1طص اكطقلا. 1 468. 1. 28, ادع. 11 9.
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 381. - ط1ندلا, 51106156060 57 113220 6ة]علل, 1670118, اخ 15 06-
 1عواع0ل ه0 ةجاععم : 1[ددز 0[ جاءت ةطعمات2 ع0 57 ةطع 0عوتاط ه6 شط0-]1-

 . 1ص هلأ 1طف طحسلفم10, 220 2051560 57 1طط 12-31 عطصأطأب
 ة4اهموم, 2200616315 9. 187 ةوطخأ1تع 10166 هماطتتع 10 آا1115'1 210 "هدم

 قمصتا1 موا : آان" 11 06و08 ةطم هطمجو 220 طالاطوو [طط 113-31 عطتخاطأ 0
 12016 اط[جز 01531112 10 11 212. 40-2.

 382. -0]1120 اكتم "عز2101060 "هانم 1147 ما, 1335 516عع 60 416م-

 مم. طع 87ه 126 23511 طققماأعق 10 115 61161, 2120 112]018)113:2, 5978.1"-

 260 37: آءات' 111, "215ه85 116 هة16عم : 23511 20م103 هد كل1ةرمم 320 63:0611-

 265 7310115 ه116و5 : فمات, ؟؟ط11515 م6م911284 60 ةاةةةعاع طئقم, 0168 ص

 8386 ى. 1(.)4.68(.8) 220. 42-4
 886. - لعكس 50006603, 2860 10 معوق, متتط 58د ةكشطص (2)
 35 2310131 : 1طدح 'ةسسقت* 310 16 50101617 56156 م01 : 013]311[1.-

 اعاس 06ءاوسانس ع 2 عداطمأ طقس 15 06169160 طون 1طط 1[ه15, 320 0

 مك قهدنعر" 10 1121م1 : 32 6170116 31 1358356115 15 81127165560 ( لل. 838 ).

 مرد. 44-8.

 8ةرمز ةكذت 10115 8 همدقما"ةع37 طر: 1طد 'ةسسقت', 820 01765 طتس
 اصمم ةهدتاعر, طخ ة1[ةدعك دانك همدعت]1ة16و طتس (خ. 84). م. 48-9.
 389. - ى1ل 67015 01765 آ1طاح 1ج1ؤط 2012 10812356118 : 82 18
 ها 1ردنعر 763060 طر ه ةوه116, ه0 8ا1م60[20 طز 16 8323211268, 8
 ةانمزم1"عو5ع0 طز جه منع 2061 لةر:ةطب 70 طه 8113615 16 6

 ةاتتمز# 263 ةمددمعو : 26 15 "هما11560, طاتغ 116 872321126 163061“ 8

 111160 طر هج 1ك ج20 ةطق جانت "01160 ( خل. 84. 85). 212. 249-2.
 388 8 زوةطقسو, عمرة ما“ : ةنععممع060 ط7 لورقط : طق ةصكأل
 هو طق ماس ع1م20628 ه7 0150067 ١0 5 طقطعاتعأا 3120 طقق [طعاتط 12111"-

 0660, ه0 ةع205 مهر 14301284 11612628 11502615 10 العرتمأ و طلق 2ص1-
 ةمرتوط]16ه 0عدخاط اص 390 خل. 8. (ة. 85-6). 22. 53-4.
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 ه1316 72103م, طقق طنس دمان:06164 (ذط 389 ة.58.) (3) : طلق 1661618 ةتكح

 ماهزستسع طلق :ةوقمتق (ة 856). 2120. 55-6.
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 8 1٠ةاكتسس 15 م67508060 طرت م معمدصتقو 02 طممتعز: نود - .893
 ةاخالا طخ, 220 ةهطماطعتتب 10 01ةطص1ق5ذ 220 1111 طتق ؟ز1ةزعت 18520, 2

 ناطساعأ1اهسطر 210 10 ةه20 1 11-31 طكك1 10 ع0 ءاناط 57113. 111 1015240561"-
 ممم طع 15 "6م0160 10 طقاعتتم '5 ةزومؤ هلع, طز 7طمقع 20516 16 19 626-
 011160 : 8 ةنعءوقةزم> 01 715165 376 111160 طر: ظفلاتس. (2) زمزم. 59-1
 394. - ةنلنط, عمره طم, 220 011618, ز2 5066685102. 18ةاعأش'8

 ستستمر, 1طص 'ةطلغشمر 10115 ةط6 ة11ةءاعو ه8 ةطم طله عطتخطا ةةتمصتلت
 21251 طقس, 220 ةماتحصتع 05 ا[طعتص 316 ه2660160, طاق ىطاتح1-ح 30

 ءوعومعد هص0 ةةلعمو "ةلدعو ىتخط 1طد 1-21جعنطر, ه0 ةممعداتنس# 6 طق

.62-3 .22 01213111 ,76156 11 
 16 هطق هعام* هل هدعوم»» ه5 ةطتح0-1ةمانس ة1-1[ةعطتساأ (8).
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 [ 81016 هدد طلق ه1[ هدصمأ 10 505616016 101 1[ةاعاطط 6 د 11161

 ه1 ة[ةهءءور ظعمدص الطقطواطأ (ط) 2" (4) ).
 397, - طع "هطه1 خلطات 12183 15 ةن""620660 طرت طق النطاق

 ذم "هجم15 08 كطحت آما تجهم, هب 0ممععطلمصسأ 02 8اقطقس ةطق 0223:77:30 02 00100985, 60-
 صمد هب 1معوص اهتزت ةغمدرب ةطقتش ةطف 1ةزذط آم ةطأ ست ه1-![ةطمت“ طقتاأط# 4
 تو طقتص*ق ماهعور طمغات هه ةمو ورموز عم عطل هه طقسا, ( ةوو « 8دجذس هاحالاس عطتسأا »و
 18:0. آمدر 11. 300), ماهعوا1 81ماطقتسثه عمد انصلمد» خاف ءطقنوعو ه6 ههرمادتس 5615 هزتقل
 عاوورمقر, هدم 02 ؟اطمتص همهدصف0ل 8ةطتلع طه0 طوامدعول 60 ةدسزدحسؤذم : نطقت ةطتق ةمدح
 ةهعم»ةاسم0 ظخمدم طقس ؟ةطقأ 8دضز ةنكذط مق 111160 طر 8ةلعتسم هرج عانقت ءاماظ 02 ةقتح
 سس 0 طقم ممهتغ1هد ه1 [كفقفشس» ه1-1اعطمطتل1 ؛ ةطهغ طف ةطق»ةةترجود ةماتعطت طقق 310 6
 065.1 ةزست1مد'لر لغات 1ص ةطأ قست : هل طمتع ةامر ةنم666060 ذص اكتللتسم طل 71
 طلق مهيحورسماتت", ه20 ذص موزسقفةدتسع طتمطقسب طم, ة0عوزاطقل“ 9101 طلق 80134 8
 1ةغهدع 1211160 طوع عطف ةذسطقتد ه0طفنةدصغق ه4 آطد خطأ ةست. 85 طق ]هاه طه 4

 زد 392 ىل. 8[. ه6 81ةاعاع مدا 1. 259 - جدل ذغ دقت طو ةاطقأ طق ةاماإل 18 22860 02
 عطف ممتت0"1ه1* ه2 طخق ةمد ؟لط0 1-1 ةطسفس اذن 399 ىلا 11. حذطص. 8.

 (1) 10, 00160 ةعمتط 4طد]-104, 06 5ةمزك, هن. هكر 1 309. طك.
)2( 15 8806-7. 

 (8) 8وم طخ ائكو, 1طص اكطقلل. 1 195, دع 1 450 ؛ 06 5و0 0 هك. آ, 850-85.
 (4) 06 177 انقاةتكه10 ؟6ةوعات, 0, 17ه نتقم 0هلتمسب 3171, نمت 1طن 2411
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 رماه 10 طقاعتس 5 عمتم"81 : 15 6020116160 ما1150261* 10 (8.110, 320 5
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 عقاعتس , 20 طنق 20176. (خ. 147) (2)» 210. 67-8.
 [ لماع, هج طع 15115 04 5151 1ططط 1313121-21 10 لعالاتق ه1 عطل, 571111

 ةععماتست هك طع طماتخقعام ه1 طف 8017 1ع, ه0 52120128 م661)170 01

 هانم" عومزم ع زكر مدس 5161 ل. (38) 287 ].
12 8 12611101114 ,0161:1018 01 85116668581011 153010 - .401-410 

 ه4 فاكس (8) طم 15 ه0006ط]17 837168660: م0م1113> 611
69-1 .21 

 [للمأ6 هد ةطتق همهقتس 5 520 عمر ةعصسعسك, ؟"هدتح آاطقهطقطأ (ط). 75”.
 419. - نمد! [ةاعتس ة1-طلمطأتتا, ع0 عاتاطمال ز طلق ه36ءم* (ةلع 161-2

 وزنا “«8ورعطممأ'* مع *“[مطنسا**). رمز. 71-2.
 [اكمأذ م, هرج طف دصتسصلو»» 02 ةكالع 26 ةلعممم, ث"مدص 81151 21-531

 0110560 85166 ل. (ط) 51* |. 1
 420, - "1طع عزماةهزع 21-]هدتزددظؤث:1 ةمطلهق ةسقمطخةلعتم 10 ة8عطق
 هؤاتط 5. 111035 د20 طنق ةعوط 11165 زنط 5رائض1ه : طف 061ع318 ةاطعاتتل آن
 ج1-انوطتخ ةصح ه0 ةذاتط 15 121160 (4) (خ. 162 هصل 260). مز. 73-4.
 [ظاماأو, ةععومادست 01 طف هددصموأ ع طرت 81131 5-21ةطأ, 010160 1

 ل. (0) 88”]
 429. 1و .١ ةذاتط 15 121160, ةهط0ل ةطصنقط1222[]13 8

 مالعممم (خ. 162-83. 1050.
 [لمأ ر هرج ةععومانتن 57 ه طلقه" ا1تطط كنت 20 5. 1111:37:73 ة1-

 الاسالعب ينم60 ةزطا 1. (ط) 121".
 "طم جزد16 نة[ ن515 4مسقمطتولعتط : طلق 1762 1ةدتنطع 068م3

 ج0 ساقط [جاكتط م طاتصاط16© 212. 76-8.
 طووذا ه4 مسقمطتةاعتس ان 432 ىح. 8. : طلق طاتتصقا, ه0 هدمت

 (4.343). مم. 78-9
 18ةاعتسام 5 0111138:860118 116 130 628560 315 ططتصأ618[18 50 302681 0
 طلق ةزهاما, 516 21-ا[ت العب ط0 ههدحتا1760 10ه طعلسع جعطمتخق طنق 0هدزط ذط

 (1) 8و 8ةعوو هر. هأ5. 1 28-316, 117 انهغهدكم10, هر. هل. ةعودم آطط 7

 (2) 18و 85ةءز, هر. هت. 1, 3836-4
)8( 1010.400, 2 

 (4) ظتم انك6, آطص اكطقلا. 1 286, قصه 1 681. "طم م1هعم 18 8مه11 ؟ 81-[]ط ت17
 هو' 1 ةاحو هدقطم عسدمطر 8. 11.300. 25785, 11. 148”.
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 تف تتيح
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 411 ىخ. 85. (خ. 221) : (1) 16عمصلق جطماتت طلق "ةاانتعط (عأ هل. 351) : 8
 زو هيمععع0م0 طر مؤذطتع ملنط ةه1-]ة]3161 28 طماع (4خ.321-3).

.79-0 .210 
 خم زمزم *ه 01 م1مدصقر, 02160 آد 418 خل. 8. ةهأ هانك الط 111

 مزج. 80-3.

 4933. 11ةوز 21-1231113 5. 832210312 509761201 : 16 3111568 326-
 هورصمومستعل طرع طف 8دوثط خط ال215 ظقدتقق (2 ٠)

 رجزوم ه2 ["هعطستا 8هع اطقم 51زهناع اص 432 ل. 8. (خع. 321
 [ودخاط ه1 7ةطخع اص 427 خل. 8.: ةدمع6م060 طرت ةطنمغ 3 ( ل. 304) 8٠(

 تسلل

 (1) ى ةةاعكتساو انكم, آطد آكطقلا. 11. 165, ظمع. 111, 449. 231 ةعوماتطا 01 طق

 ةهدغط زم عاجوس طوع 0م 5ةعرر هرج. هك. 1 421-406, زد مهدت هن طم ةحفطم 7 52 القل
15 ,51-5301 

 (2) آنك ه4 ةؤطخس 1ص آكطقاا1 1 468, 8ص. 11, 340 ةدحل 02 طتق ةمد 18181813,
 15 11 185, كد ع. 111 381, 220 0118:1612616و « 11 هوع قات 1' 11م «, 11. 296

 (8) 1غ 18 م:هطهطاو ةطقهذ طخف غطا 'ه طهطع 80110 5و6 6020 ه1-هقذتح 320 20
 11-31نقهتس , 101: 15 18 ه0 عاجوم دس طخق هطلقتهإ] 20166 ذط ذم 111:-7-21ةدطفتتو
 8. 11. ورع 4619, 2807, ه4 ذص غاطف ممدغتم» ه2 طقس ذص ةطم « ؟اننم1-31-031ة1ث »و
 1اغط. مم. 9-228 (وه هم»>ةءام0 طوع نطق 118. 8. 11. 200. 75855, 82"). '1'طقتةو 2028
 طق 0ةههءمج0و518 02 ىخانات-1-لوطططر ( 1086 تقتطق 738 '؟للخ )و, 3:6 126215101261 2

 0018 ه2 طورم وق عاتقر 1886 02 21- ظطط٠شق 5. ؟ خلت .١ 8-21ةمدس ط. 'خلأ (ةطاتحا- لقط ) ؟
 014 (طفقم 21- قططؤذق 738 0301 ه5 18د ةقعءاتق, 28 2180 طقق ةما> ج1-ةمذص, طقق 05561

 عمد ؟خ]1 طوزصع 0801 85 83“ه1طولع : هنا ةدطماتع ةطقأ» 18816 7738 اطغ آلاةوص15 4
 ج1-طوتتاق ىططتت-]8-1ومدط ةاطسصقم, (ةمزج ه2 طم 512055 ثاطتات اله.615 طقصتقق 1"ةلعاطت“ ة1ح
 2ون18 5. ه8-1ةموس), مدع ىاطمتب ةطق ةاطقتلعاط ة1-“ ال محه1:1 همدصرت0860 طقق 701:15 « ةاح

 01)213 ». 1غ 15 م"ه0و516 ةطقأغ ةطق ةطقصضتع 1طتؤفطختص ا. 21-'ةططقق .١ ةا-!ةققتتب 6
 0160 ذص 454 ىل. 8. (م. 91) 788 1"]عط07“ 21-1021112 5 ٠

 "1"طم 5طقتلاعاط ة1-“انطمقأ, ةطات-3-1 8و ؟ىلأ ه2 طلق ةةاطمت»:, ىطاتعا- 53
 11ج مسصتسةه0 ط. ؟ خ11 6 180 ممم2110260 د2 ذاق ؟اندم5115'1-31-031 - ]11 نط. 4
 2118. 1808 ب طمغات, 88 06012166 7711628 9220 38 068ءو20ه0 ةنودنح ؟ى]8'1 قمدن ؟ال281“

 جادة نوت ماطفمسعو ةطمتسم اللتقطو. ]ص ةطمق هطلقاتقاتز 2011و, ةاتمانقر, 1طن 'ةفذاكلل' 15 0110160
 هه ”ةدلخصع ذص غاطف ؟هدن1ع ه8 ةطم ةاطقدثلت 'ةقط0- خلطها 5. ه1-قهتج ط. ال1 ت81131230 ة1-
 [ركوودست, اذطق مو0) ععوو 7صاقوان, ه2 ذطق 12708 ةطقأ 7ص1ه> ه0 هعهن760 نواتع
 1"جلعاطت» 1231318-21. 1 طقدو هععاتت'#8 8180 ص آ2طة23:51:8 1ةدسثلعاط 1-21ة1ذرترحج بس 8.11.017.

 48, 2667,-2 01101810 *هدتح هب « الآاتتاطقأ 21-“[]رانس » 02 4اس ا هشة نتقر ةب 7260 60
 ىصاشمرر هم ه عتكأ 10 واعز دع, ط0 0160 ذط 8381 ىله 8. (م. 38) 02 ةمدنمو 02 ط6 ]210-
 مطقع”م طقتسس طتعط 788 م0760 ةتتفطعمسا1غ طر توونقهغتسوع طم 00631 02 قطو. 187
 [8ةزأ [عطقاته, 121* 18705ر طق ةتتفاطتما»» 04 ؛طخق ه1 18 ه21140 ةكط0-ةلا1هط .١ ة1-113-
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 آل ةهانتا : طمطمات8"7 5651060 هرج طتنم 101 161653128 16 8310 018.
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 طاتمطمم طتق "ت16 26 كلعممم, 20 'ةتازرتر:2 20105 ظهططو (خ. 1. 4
 ه0 3.7“ 22. 90-1
 455, - 830, عمو هرنطما" : طلق اطعهمدعاأرت ه0 41 عطق (شة. 5.19)ز
 طلق 8"5016668801 : طلق 63 مز011211026121 12 4258 : 511188165 اهو 6

 1111055105 ه1 ىلعممم, ه0 01500 ذص آ[8عرتمأ (ىخل. 1. 165). 22.91-.
 460. - 88212111 عطقالو 01"20761* و: 8301“ 632111168 321 78

 (1) 14 همدغتستتم0 ةطم طتقأممر ه2 81141 81-21, مطخعط هعنود060 16 448 لله 8و
 ومو 15: 1م 11م4 ذص احم ]نقوم 06 5ةاهلتسو 8بلهاع 11, 498, 51. ةظصعع. 1! 484, هدم

 وأ. 0. 00018. 111 2.
 (2) ذم انكم, 1ذم 1كطه11 1 76, اةسه. 1 2.
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 طم ةطقصتغ 8210ه ذط٠س 4ةطتحا-ةوسص (1). 13[طكتتشاعف 220 10005 (شل.

 2239): 1111513811 0761م0660 طورت ةطق 100مو (ةخل. 60-55). مز. 93-5.
 [ 2106 هدد 1ص ةطت-1-لوصس 0110164 طرت 5155 ل. (ع) 123" ثعونم 8

 طلقامرر ه6 6طقدو ه1-ااذكمم طنط حسم 20 5. 21151 21-53 5:--1480. 5.

 461. - 1111:2113 5. 27310313, 50961001 : !115 طقاقاط 116 : ة>6]-
 160 طرع ةطف ةهممو ذط 467 : "مازن 1 1312356115 : طاتتعتلاتم 0[ 6

 رسمدواتم : ةةدرستسم اد [ةعرتمأ (ةخ. 40-1. 22. 95-8.
 [2آ0ه16 هدد ةطق عم معصم" *5 0هز8ع35 321 18031288615 : 012 116 22111061“
 01 1طن ةطت-]1-لورطت : هج 5126 م6020165 6220186 1 116 طاتا0طلات ع 08 06

 1205006 : 220 هدد طق اطاا1 عانف5 21 ]جة ةءانق, "هاله 81565 ل. (ء). 119”.
 468. - 830: 12115 10 ةجلكو 17126 : ذطفق 0ة ]ضخما 0ةندط 2612201160-
 عم0 56 اممم : ة[دصسطتز لعموم طر ةطف 8ع2ةطختسم 210عوطعق (ة. 40-2).
 مز. 97-8.
 463. - طورسقمءاتق 116316260 طر: ةلقزق (2) : ةخاعمزم [ةلعقفت> از
 آةطمف 51ج ىلا]م- خ12 : 215 7161017 0761 116 81:23:16 05و
 ىبطم 15 [ةاععات ما"155ه 061 20 "جطقم1260 (خ. 43-6. 222. 98-9.
 [ظل0ه16 عاجتس# (م. 99) هص ذصعن0لهدأ 02 طق هةهطصمو1 عل 0128
 ]نوم 01 11227 هكدا تس طور 1ذص ج1- فخمة 1-21"ةدعاوأ. 8. 1. 01. 5503و

 145, هل (مم. 100-4), 2 1011 23181176 01 116 511113115 58
 ها قافموم, 02 116 531116, 820 01 [طق 8015860116121 1916 06 و

 1كم 5غ ل. (ء) 126" هن ة60.]
 464. - "لطم د16 02 13“ طقتع دمتت70660 طرت ["هدعطقات) (8): 3
 ةاعمم. "طم 8ع مهطخ1 صعد هزا11560 طرت طف 11105510 04 خامممم : 06عة

 ه1 1-21؟طقتذلا) 8-21دعطلفلا (ة. 46. ةدط 463). مزج. 1100-5.
 [الآ016 هرر طتق ةوءورمو ثمر 8ةدصهفعدف "هدد 8151 ل. (ن) 130” (4).]
 465. - 711عاط6 ه4 'خلا1 1طد اططسسوألاط ةعمدص ةل1وممم (5) : 3
 ه4 طم 811023510, 'ةكنررتن : ذطف 5هلأغذط ىخلم خمعواقت 2553551283160 5]'

 ظؤخذسأ هده نعق (6) (خ. 49).

 (1) 015. 0 هه ةهرصفانو « اللذدم. 1066 ةاتن“ 1*1 جرم « 11,368 220 2.
 (2) 1. وه. « 51 6طماتغ ه طماضقم ». 01. 8هصقفاأ. 10. وت[ ةنطقم 71. 2. « 0 ».

 (3) 0 الذوفخ, 8010 11 84, مصل آد آكطقاا 11 142, ادع 1 9.

 (4) طف ةؤمدخإر# ةرحووت'8 ةلقم ذص 1غ 116 ذص اتقونذغت'و « ة"ةطقش0 ة1-ةسأا »و, ل
 الور" عم1أ هدا, 1. 256 هرج طق ةاتغطما غ7 هغ آطص 01-21 ةهةصتب 0. 507 ل. 11. ذصقتفم

 (5) 116 0”0ةذسصق.. 10. 18ةةدطواتل' عب

 (6) آم ةزطغ ل. (ء), 1447, غطتم عغدطؤهدسعتأ 18 01060 ثعمدم آطد 051-21ةطتقأو ات

 ةهق اقع 7816 250 هماطا7'ة7]'1 10 طاف هءمزئ60 ةعوماتست ؟؟طخعا 18 1616 عا ةننر 4
 عطخما هموم ىمذغاط ةطقذغ طرت 1طص ه1-ةعطت» ه0 طرع آطصد اعط شا ]ةاعذس دنع ةطمف ائ6 02
 هلم ةعوافصر 11 60, مع. 111 230. 12ه:5118 هدو 20064 02 طم ممأ1غ56 ؟طخعط 4
 طم ةدلغدس م ذصعقلم 8ملعطقشته. طم دلما ه2 5دصقنقصل, ةطقسق 1-1111 8'1-
 زعام ,١ '[هعطقسر ه0 06168660 70 ه4 طم 5تلغفس'ه ةمدصقر آ[!جذقه هطل 1151315 8طغطمب



 تنجح 80 هدم

 466. - 4 10ءهوو ةةلاعود 57 طق 11102810 : 10003 215 1823عط034

 جعععووزممد 01 طم 5دلغدط 8[ !ذلاع ةطقط (ة. 62). 2.
 46' . - طمدخا ه4 طه 0ة1نمط 0ةئلس (ةل. 64) : طلو 1111763 ص عطأ

 طر ه8-1ةمؤمأا ر ذاق 1س161عووووارت 101161 ؟طتعط طق ةاق262060 1

 12353 : 1101301 51666608: 0ةهدخط ه1 ط6 11102510 !ط[ةطتص 00, 2120 8116-

 مووزمج 01 طلق ةمزج اوم" : همر عت*هأ11131017 اضف طوع [طط 837708 (1).
22. 1097-8. 

 468. - 2ةنم 31-1281113 51666608 1163113 38 8017611201 : 46
 3120 0150061: ه22516 طع '1"نعاع قهك515 150 0518112 2088ءووزما 01 1010 35-

 هتقر هطتعاط 15 ةطفصعع]1هخط 1055 10ه خطف 1ةخاسصتلعو (ىخل. 67) : طم اان

 038510 ادم 5. ةلدطستل ممتت*0ع760 طر 1نساعتفال 5010168 : "ةما”ططق طز
 م1512 38 .1108-9 .212 ٠

 469. - ةكوأد ة[[ةءاكم 102ر7 ما, طاتا 15 "عراتن]ةم0 طوع 830 ه0 "6-
 1168 10 آ[ة035ءانق : طققٌ 011117. 212. 109-12.
 | ل016 هدد ط6 0ع1عو1 01 ةكق15, طقق 8115560116121 12201612615215, 40

 طف 0عوم]1ةج 11ه ه2 طوصقمءاتف, "هدم 5151 ل. (ء). 1665] (2).
 470. - "طه 5دا]زدوع 1نكانقط 1ط13065 57118, ةهقه60[15 طرت طم
 00831110 ةططدماتس : طف 12115 ه1 ةكلعمرمر هل هد 1عرجماتهت 1016و 13115 2[

1120255 
 461. - 41513 ه0 م"635604 طر: ةطف 1[ عز ما1قلطت 10ععهب 18
 10312386118 10 011151'1, 5710 13 ةا* مانتغ5 طئاط 50 06811 : 101115 98

 177611 5 16 31136اآع5 73110115 1017115 (ش. 72). 2.12.

 42. - ةذاعموم هنود 06760 16 اةطق 0031110 !1[هقاتنس (خ. 74) :

 مرو م0ةمم1"مانق : 0153561015 1”دصاعتنا "210 هد طه 8ر2وطختسعة.
 474. - "طم ةنتمدعطم10 01 5طقتو1* 50104 50 1طدص لططتطلأ0ط طرت 5
 8زمطمم (8). 22.
 [طلمأو ظعمرسس ةزط1 ل. (ن) 172" عاجتسمع طق هع ه2 ]طص مم 8
 ]هزاع ةطصماتطعأط ع ةطلق هر ةطقر 220 طمع طق هطفعاعم0 ة[دقاتتم'5 31-

 ه0 ةطق طومذر ةةلاعوم 115060 2 06861160 كت. آه عهد طف 5ا1غة2 2281160 1" هلع '8

 عزقأو. خصل ص طق هتك هه 1020 غطم هانم, >؟طتعاط طف 511532 ههاط8106160 غ0 6
 و ةرماآ 2061 ه2 طلق 80258 061عوقر ه0 طق ةععم>0أ3 ذعار ةة1ة1عه0 1'جلعتط. 7818

 10 عنه 18 طمو ءه1160 « ظاصاتس ».

 (1) طم انصم ةمممول, م11 ؟ةص13ط18, زنط طق مموهأغ*8 !ئ10, [طد آ؟طق]ا. 11

 1. 17, ةظدع. 1119.
 ( 2) ]1طدد دا-ةقال*8 ةطمدأ ةععماتست ( 5. 71-70 )) 18 068قع01560 28 59860 هدد 5مم

 8211015168٠
 (8) 04 ]مد اكطقألا. 1 464, طمع. 11 342. طم 0ه156 ه6 طلق هروطغ 158 4
 طرت آةرعورجطوتتنع زج « 716 0038*”0ةئ8 »و, 14 320 24, 7616 2 م98838ع6 18 41

 طعمدم 1 ١-21 خلتس, ىاطخعات ههدقدطسسق طم 0516 474 ن١ 8. (1081 خ. 2.).

 نم ثا < صدف هع شفي عي شط ا ا احياشسا ر فب --<
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 ةعاعم ةعمسس طف طئقاما» ه2 8[دطقسسق0 ط. 81151 5-21ةطأ (1) : ه0 هدد
 2660016 طر 1ص ' قفؤلعتتع هد 1طن ةطمصوأللط 220 1طدد 'فسسقتع 04 1'1-

 مم11, ه5 1010 طوع طنق عندج 0كم انطق ة:0 5. 1510
 475. - 1ادم]تتس 36[31]ع5 1312356115, طا 1611168 12 238156 0
 ممزمعأ طلق هدد 1ة1107 : ك1هممم ولكم طزع ةطم 51ه 11111 5طقل
 (4. 82-78). مز2. 1114-5.
 [2101:6 (م. 115) ظعمرم 5151 1. (ء) 176“ هدج 8[نق]تدتم 5 12111811685 1

 قمصسخ1مءمط سلتك 1[عرمار, هك. لع 90).
 476. - 1 "67011 ه1 8و ةاط 502165560 ط7: ةطنقاتس (ةل. 88-4).
 مز2. 116-77.
 [[هؤ6, ةععماج71 01 طق ةزهعم 320 03ماناناثع 01 131 ةاحر 1هاتق 511: ل.

:6179 
 47. - ةسخامءاط ةةلعمم طر ةهلهتسقت .١ 011ةاطستقال (ذ. 89).
 11نواتس 06162560 ه1 خدت طرت د '1نساعتما 101عور, (ةلل. 86) : طه 38

 ذطم ةم1أ ه5 00د (ةل. 88). 5.207
 478. - 1[نواتس 06162160 ج00 121160 طوع 1طن 01 ةالط تقال, 0
 12115 غ5 ةةلكمه ةكاعمرم (ةخ. 1-90). 261031 04 116 01115118125 11 م

 (831116 51 2211ةعهو (2), ىلء 102-99, ةاتط. 479).
 49, - '"طم 511ه 112111 5طقط 3201082165 11213591111 13.268 2

 1206عز : 18[جط0نج7:3 ةةلاععس طرع ةطق (0طصتقة1هسطق : 1 011 ة1هت1ق5 06168-
 160 هم 1211160 طرب '[نكيقطر 60 ة1ةعاكق ةلوومم, طاتآ 161165 76

 115111 ةطقط (. 100-99, ك1. 16 ش
 480. - خذو 8الطوت1ا“ (3) ها طمت» 01 732عا, 1231260 80161101 0!

 ما1وممم : طلق عمم0 "016 (خ. 98).
 481.- 11ةاتلع ةطقخط ة11ةءاع5 ةددصقت0 210 : 0هدكذط 02 خلع ان

 01115 116 ؟"هدتم هج ةنءالعطخ : طق 2118 عاعق 5131531 310 11612 601268 0

 مرسم ىاذط آد ةطسصوألط (3[8ه1) (4) (خ. 111 22. 1118-0.

 (1) طم ه5 04 ةطقق 16غ1هدخ 2ممعهتمر اد ه ههرحالهد860 مدمر اص « ةطا1160606 فتح
 موه16ق », 1:0. ظهزةاعو, 111. 551-549, ؟طمدو ذغ أه ن10560 عمد .1اطدح ةطت-1-!2 هدم

 (0. 642 ىل. 1.), طدغ طف 8ةوصسطل ةودعغ ه2 ةطتن-]-55"1 - هلق. 1286. 111. 38, هدمتأف
 1, هط0ل عتجوو ذص 1غق 86630 ه ن10ةأ15م ودم غاده هتتئمط:هععورمطو ه2 آتةؤسصق ؟طتعط
 0هوج طمغ هموت ص 180هرئودطماتتخ عام هرج (هوم م. 68. م. 5). "طوف 8ةةطمم ذه ةطقت'و 8[8-
 160 غ6 طقم همصغاصتتما1 نصغتمل طخف 0ههغط غم ”هه106 ه5 5طقتمدت» نسلم آد لطدسوأ "8

1116 
 (2) ند ةاتق طقغغلم ةعو آطد اآكطقهلا. ذص غطم اذ1ك6 ه2 الفمهدتع .٠ 1ةقطتكتس, 11 4883-4

 اقدم, 117 60-452, ةصل هد عتذور 0. 1". 8هرتطم10 ذص آو. 111 ةمهصت واتح, 1. 2517 ١
 (8) نم 116 ثعمس آطص هل خلثس, نق. هزه. 0. 111 708, هر آد اآكطقأل. ]

 98, اظظمع, 1, 5.
 (4) 1١16 0'0هقهدرمق, 28 01685 491 ىل, 8. ع ذط.
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 482. 113111 ةطقط ةدلعمو ةورطةعق20 (ةل. 113) : طف 18عرم-
 اناهانق [ةلعم 1 ردتع ج20 هنطعات [هدق (ةخ. 7-116). خل 5110111 8

 طم عدد0 عع (4خ. 119).
 483. - 1انأام1 131268 1810688. 110138 1111, 2 اقف 111[260-

310 15 

 484. 13طوسهاععو اص 871212 (ة. 185) 7 51110111" 131263 ةمق-
 معو ز 0عواط 01 116 51116328 2012011166 1 ٠ مز. ٠7-120

 485, - 4ك همدز نسعا1مان 01 16 م1312615 : طخانا061“ 01 ااذدذد ة1-
 لطدلاع (1) (خ. 137, خخ. 19) 111064 طرت طف 0ةدخط ه؛ 8[هانلع 5طقطب
 (4. 142, فك. 22) زر 1هكسمط ةةلعفد ظقفططو ز طلق ءاعصعسعإ (ه. 149)

 "طم 0031110 1طةطتس ععذ5ذ م0و5ءوولماط 04 !1[هو1 (خ. 150) : '"نغسقط
 [ةاعوق [ةملتطأس : هدنة عمم طوع طلق ة"هممو (ىخ. 149). 22. 121-82.
 486. - 76 061ه15 ه0 ]121115 1طةطخضصر 220 1531عع5 2108111 : 0ا3-

 112 عمو هععاتا" ةطع6"7 ة150 زر طف [ةلاكمع5 خكسنتلر 11377ةلةص1ولط, 220 01161"
 [هواطقر 320 ةهتططق ج1 طف 5مل ة2816 : خلع ةانطمتتا“ 220 1830312 811201

 8ةعاعأز ةدكاتكب 2120 10111811 1611168 10 103123:861195 : 3.11 1827:0113 6
 [ةاعمو 1ر16 (150-2".4) 212. 1123-4.

 [ ل056 هدد 1دتادمط' ن16 اص ل157:7:ةاقساوام "هدد "ه1, 157".
 15ه طورطة قءانق 211 عملاق 216 111168660 طرع ةطق 116 015

.2 +(158 08 

 [ لمه هد ةطم 10هدخ1أوت ه2 اتق "ناهد" عمد ةطق 'اتتم031 21-1811.
 اال. م. 120, 220 116 طه1166 هآ طاق 06د 15487 خل. 18. ؟عهدنط 21323.01
 (6) 207", 77616 116 570108 ءالئه زئاورجو 510111 56 16م68160 12 116 1

 انضم 01 116 1651.
 48'. - طءووخذط ه؟ خطف 0ةانمط 1101301, 1111518171“ 80666608
 '1”نتانفا 16162135 220 1211158 خو قانونا“ 220 203312, 18165 قك16مم0, 0

 301 ة16عو ةعدنمسأ 8دعاتجرةعقن (خل 8-1155 كن. 28-9) 8
 ص قرم ( ل. 162) : 1دتانقأط 0616315 231عار ةقئانوك ر 26 15 ةء1ع201160-
 عم0 دو 5ه]أغةدح 25 23عط0340 (ةخ. 159). : مزج. 1125-7.
 طموخذط ه2 خطف [8[عرمات1مت 71516 8301 21-]ةهرمش 1 1011060 طرت 81

 ه6 11نمنجصقتل : (2) ططنقأ1ة11 50666608. ممم طولسع ةه>661560 ط7

 8*800 مان, ه1- 41031 5 طق ةاتج1768868 9 765011 طرت 81231, هوان 01 1115!1-

 ةةطقا (ةل. 2-160). مزج. 127-

 : | ل016 هدد لاذ ةذ1, ج20 طلق ةهعاعت705160[عسمتا طوع طق آو232111 5661و

 ممدم 131011. 157”, هطق 10. ةهوه17 ؟ةهطولماتب 1. 92-4

 (1) 8م اذ, 1هدم اكطقهلا. 1, 179 ةمع. آ, 4183 هه ةطقأت ه2 181ةاتلع ةطقطر 1. 11

 161, ظسع. 111, 0
 (2) 8نو اذ46, 15د اكطهلل.11 185 ظسع. 111, 381, ه0 هده اذ" 15. طقم 1. 160. 2,
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 "دسم (1) 061هه1ه0 هدندألع ظقفيرت طر ظدعاعتر ةلتوح 220
 (ة.166-7). 22. 128-00.

 [ا10غ6 (م. 129) هد زطم هزم 0 ةطق 50321616 طمقتع ظقجتزت "ه2 86
 ::7نط051 1-21 ةسلاعاا* سه 8. 11. 556, هل. 7. 43". '

 488. - 81030 220 1211050, 502 01 0"1أا081, 161116 60 ش6,
 ىطقمبم 21050 6503م65 220 5ةهز365 ]ةدطققءاتق, (4. 9-167) : 1نساعتقاط
 210 هدد خطف "ن1 01 8[ةنعور 1طن 201 513158 (2) 2. 0.
 16م خس "ا: عطخ ةاعتال 3111768 112 109123:86118 , 1115 2161710115 6121037-

 رمممت طرب نقدم : م2806 معقودعا" 21 طلق 061631, طه 15 207" 64
 ج20 ةدق05160 711 غ6 ع0 ة2دصماتا 01 831235118 (شلل. 169).

 489. - خد ج1[ةعاع طر 810ج ةسص 15 "عمان1560 : ١ 0عدخط : الةعاطلتح
 ةزرؤس 112038 10 طم مز2. 130-24.

 [ 106 (م. 131) ثعماتم 12101, 152" هدد 10 عا هلكت 8 681:ءم ا: آ01781-
 طولك.

 490, - 00هدز 1201102 01 0132615 (ل. .177١ 21ةةودت1مات 21 41620:
 لوددقا 131115-21, 4135611 10 1103122, 561565 10653 : 1105811 ةلح

 060 طر ؟2ةعطن ةزرؤذس ه8 طصختمءطر 211ة.عاكق 18812386105 : 26 2.61ع207160-
 عمو طم 1["جكزسأ0م 0هانمط : ةطم 1ع مانطسق [ةلعم 1ر26 (ةذل. 183-4).

.2 
 [”م1 ط1 ةمزم طوع ةطف 1[وصلعم : طفت 71010511685 ةمسكت1مءاط 11168-

 ةهرمعل : ؟طقرت 37010 ءملتسع 160[2عو 10 ط6 87:253211268, 25 210121560 (طذم
 7-185): ه مممن1هنع تتسع162067* 131160 ه5 كلعمزم (ة. 174). مز2. 1134-5.
 491. - '1هدممات خذ مسات1معءط : 115 ةاد1"ع2067* : 112طق 220 63

 ه/ ]15 "116ه الذعطل ةزرذس (ل. 8-187, ؟خلثسم 1-580), ههماناتتنع 017 ل610-

 ةداعس طرع طف 18عرماتمسم نط06 ج41051-1 (ذص 489, ىل. 198) (8): 5
 ز[هد]هرد ةكاوسمأ 10 "هءومادتع ىةسا1مءاط 12115 ( له 189-90 ).

 مز2. 135-66.
 492, - "16 1"ةداعق هةهزانا116 1132131 ةم1- آلآ“ 2312, ثقل 87و

 (ةدط. 491 ى. 190) : حجل 1ةنقذ1ودم ('ةخلثس 588, ل. 193-4) : 67

 (1) ظلم اذ, 15. 1, 118, 8ص. 1,
 (2) 8 [طد 31- ةغطتع, ( 22. 168) طم 1630ه ه2 ةطم ة[غةهلع 10 0و 18 4
 « 1م 59ه (ةاعأط » ب عاطف مهم علووم طمغات ذص طلق ه1 م. 169 ه0 1616, 10 8
 ءورصتم 8061 02 اق 20هزجق هغ 18ةرطقمءاتق. مصل غطق دهدتف اطقم 1161 02 ![ةهنوعو 4

 ]و - همؤ 0ةقتس طاتغ ا8[تطقستت 20 18] 1136411-31: ب وقم ةطق 2016 50 2. 125 6٠

 . (8) آص 401 ذل. 8. هلقهم طور آطط 2ؤكود“, هر, هكر 75", طم 2008 :

 سدقلا جنرفالا كله املو نيملسملل ىلصا ناك ةيقترالا يديا يف كرُث ولو جنرفلاب ةقاط هيف نا نكي رو

 رايد ىلا كرتلا دوعق نم نيعئامه اونوكيل لحاسلا مهلوزن بحا ناك هنال مدنلا هءفني ريل ثيح لضفالا مدن

 ٠١ ر ضم



 س28 كن

 ةانا"ماعل56ه 220 061636 4101-21 دعوت" ةقعوامط (1) (خ. 1983-4.
 م2. 1136-7.

 [لمأم, (م. 136), هد غطع 1[مدطلعو* همحوتن عمأ مدس آ"21101.157*.
 493, - 83: عنو ةطتمو, ه1 1ههزصع [ةأذطقتط غ0 طلق ط0هغطعا" 8ةز 81,

 موازسعو 15 ظدعاطله0ل (4خ. 198). طسوحو 307 ةطعود» 10 11377ة1قهط1 0
 ظمط عدمت 0 0662160 ةهطصمل ةةلعع معاقمضعت" طرب (6دستنقطتةلكتسز) 5. 8ة-

 متمانسمات0 (خ. 204) : 1 هعاسع هأ معاععو ذص آنذو (ىخل. 208).
.22.137-8 

 [ ظلمأؤ6 هرج ذطم م0111621 ةذةئ6 05 113775.161:1032 3.20 115 2618 50111"-
 طمم0 ج2 ةدع طق لهو 602 1تغكمقطر ؟هدتح 132101 157", ة2010. ةهو71167“

.[ 957 ,176181012 
 494. - "16 هلق 061631 50231 5. 0100 21 53.0]. 01677
 ةااوعاكت ع“ ةعاتف 15 111160 طرت هر ه0 (2) : 2310512 (06 8
 طلق طيخمذطمتتز, ةنععمعلم طتس ه1 لونه 2 1م : 83115 220 0068368 [ة ]عع

 طرت طم [مةصاعق, كون ةيطتستت5 (ىل. 222) : 8وعاعجة منو 0616215 ةزطز للا
 20 هةهماان1ه5 هط0 11115 طلق ؟ذمام» 1127:72:20 1111-1 (خ. 205-6) :
 1211 ه4 ' ختم ج1-طدن1ه 5. لوطقتع (3), ؟نم16 10 11سم 3215210 (ىل. 2038) و
 لوط 12 هم060 10 آطا050, 115 "161 6111118 10 83.عاط7030, طانآ 07128 0

 طق ممزق عمر ةعسسعاتا 02 1'نعطخولعتط'5 ةمدر 8ع, 16 ةنططستأ5 10 1طط

 قفرسسفت“ 04 11م011 (خ. 2-211). خس 1عرما1قتت 10166 5]36[[31 6
 [”مسوصلعق, 320 71156 1هةزطع 115 8عم81"261, 15 716101015 (مل. 249-50

 ةسط. 496) : لعدخط ه؟ [[2ط005 01 11081 ( لل. 234. ةدط. 495).
 ]2مز2. 138-40.

 495, - مزوم106ز*ع 12 1طت11ةقؤلط 616. : 116 1""ة]1ع8 1211 10 26

 8وررنمدأ (ل. 238) زر طلتك ه6 716101015 216 كس ا5 2687 1110011 0761

 ة"همزدو ؟خمدم 1223815 210 اكاصعند (خ. 7-236) : لهوخط ه6 ةطم 1[هطنستح
 06 811513611 (4) : طنق هما ةكستتع ةانعمم608 ( خل. 224) : 88101 4

 طزن هدد 18عرما1قسم 1066 2631 ةققءوا1ما 220 70112060 (ةل. 238).
212. 140- 

 496, - 8دططق هةماانعل ط7 1050 (خ. 249) : 1ندذط 21-8
 ه1 اكرم هدو من1060 ط7 ظذاتتستأ ؟ةطقت لعق ب ةطق هكر اط 313112 8

 اه طسوذشو رز طه همتعنس 01 طف ظةفخفتساأ 22072621 12 ةقل1مممم, ( شلت

 (1) 15د 2ة81, هم. هذ. 757 8378 :
 ٌةميزه هوهزهف ةصبلاب فورعملا مضوملاب جنرفلا يقلو ماشلا ىلا راسو دشتحاو لفكحاو هعومج ممجف

 رمههزغي رلو نيملسملا يدير يف لحاسلا ءائقب نه هسأي ركحتسا دقو رصم ىلا مجرو دحا هعم ىتبي ريل ىت> ًةحضاف

 .اهدعب هسفنب
 (2) 80 0160, ذص ةهعار ه2 طق م686116طعور 22661“ ةواتح6 7766128 8+ 1

 (8) 2460 ذص 492 رع آ1طص اآكطقأا. 11, 90. 1. 22, ظصع. 111
 (4) ظنه انكر 1مم آكطقلا. آ, ظطع. 1 9.

 وي يكرر ا ىلا يي 70107 © إي 10" جب "7 7

 د موحد مجففه نس ل



 2 أذ أ 1 7 ب7

 هك

 1-590) : طه هموهأ ةماكلطف 07 5رعنق 6116760 طرع هج 122ما1قنتط 66

 ( ب 250) : 30هصعع ه4 خطه هدلزدو ه2 اظانطم م12. 142-83.

 4917. 8 611165 (ظهرتمم70) 31060 طر ه مةطلعتمال 1666 8
 ج1 [سنمما1أ : طاتغ ةةلاععم ل211 : ةانلعتصقات 5. 01600 320 131ةة"تطنقا 01
 11هدم1 207ه دعم ةعداسمأ 1206553. ت0 061621 8هاطغتمم0 هده 1!"ةتع"؟1(0)

 ( .١ 7-2560, 'ةلثسم 592) : كمان ةدظا"ة20615 10 831012, 2120 115 80161-

 01 جاعوو "هكانعو زج 121023 8عاتق (لل. 255. مزج. 1143-4.
 12681 01 111050 : طلق 5013 1111151 51666605 2061“ 26 808101513-

 ةاتنم ه4 '1"نعطخداعتط : 235 ءهو7"ءلن1 11116 : طف هماحق1طلق 116 5018 601 آلااتح

 طورستس 320 5. 504-21 اذ 01666 31 132356115, 210 1663118 12110508 0"21-
 طمع, ىساةمط, (2) عمد ه16 زد 8331ةلع : هساؤةما اطقا18ا65 1
 28ج 1لحتس, 320 6563768 مدد 1ةه23ةءانق : 06311 01 '!'اننانق. (شه 258) :
 1ذد ءفرسسفت» 04 11 مم11 هددت ماظ1565 2 20همقه ه"6ع160 طر ظةّوصمت0 4

 06وزه]8 15 : 8هطقفطسممد0 عمع5 15 ةءعاع 210 ظودص اكد10م6 (3) ('؟ةفتس
 593. مرد: 144-6
 498, 111هوهو5 01 1س عطخداعلط : 26 81112120128 ادلع 2. 016000
 ةمعععمم0 طئسر ةطقاط "ءعطوأق ةطقق (4), ه0 15 "ع116760 57 265 02 8هطح

 رسقس'د 1006م 0هدخط (خ. 268) : لهدخط ه2 فرس م0 (02 1010056, « 8"
 611165 » ) : 5ةازانو 31[ةعاع هد ظ[هدد1 (خ. 262) : لعدنط ه2 8ةساعتجرة فم
 (ى. 260) : طنق ط»مزطم» ةطنطحسست0 هعمعم]15ذ 116 خكستتن ةرزتقق "هان

 283عاط050 هم !1115 طخس (خ. 7-2264 رج. 1146-7.
 1"نعاطخةاعتط 861265 18331ةلع, هل طقاستر7 هب : 11082 21661120-
 لسع 10 "م1166 1همم]ت, 15 06162160 رع اف 1اعدطلعق ('؟ةلطم, 598) : ةلظ

 1س0ععءزقزجم 21116 طور عع طعس 20 ط6 1عزتما1قطق 0115106 مق
 (. 271) : 1"نعاطغملعتس 13165 8اقانق (خل. 281). 22. 1418-9.
 499, - "11 عطخواعتاط [ةاعمه5 د 1”مةمصلعتقاط ةةهدنعطم10 (ةلل. 275) :
 1513151, "161 01 فةموتط عون, 1211106160 57 1231165, 220 116 0

 ةعو ان 60*11 طوع 1"ةصعتم0 (خل. 83-281, 'ةقثحسم 5-594) : هنن 2053.126 013 11068-
 هه طز 1[كنا1نز ةسواقط 02 ظفسص ءاطفعاكه0 ط7 طلق 111635 : "181 ةاكلأ8
 81166688 38:15 1. مز. 1149-0.
 500, - 517ةعاوزنع طواله 08'1ط1ةاعلتط 320 116 1”ةدتلعق 2681

 11 طهركمم : طف ظفختست ةمم765560 طر طف 5ةلزان( آهات 60, 4

 طم ةؤعمد عاطم10, طموت آ1ةوطقطب ةةاعوت (ىحل. 299-302). 2.

)1( 116 1'01188118. 

 (2) 1777م ؤوهد « 8ةلعئذمط » اص اطس خلد ةغطتم» 25[. 258, هرج « 221غةقهط » نط ةلطاتح

 1104-1, 1:0. 5ءئنددط01, 12836, 11. 228.

 (8) 16 مورورع "ءةاناتتخن60 220 0160 ةذئ معوددق 1هأودع ذص 1111 ه..

 (4) "طم مرمروعطأق1ل ةدرتسع 04 « 21-آ!كتقه8'61 مةموطاقاتعو » 18 ةهكم]1ةلتطتف0 دنت
 8ونطقوتن'م « ه1-ا11طفمتس 113881-192:1 » 150. 5ءاططت؟ سال, 1902. مم. 3283-5

)5( 1716 0'01188118.. 



00 

 | [016 هدج ةطقق هرىوطخ ةعمدتم ط6 2115031 18-21 ةطالعاط, 1018 45-6
 ج20 هدج نطق ةهنوعازمد ه2 ةاطف ة[عمسعاطم10, خمس ةأطآ 1. (ء) |.

 (011ءا1131* 161161 01 222011166106121 هاه 116 712161 815556 ق11ة

 5. ةطنطقستسص 2:0 .152-5 .22 21-111 .١

 1م 51132, 20م62160 10 ط7 1طن 'ةستسؤا“ 101 310 28311255 6

 ["مهدتلعقو 36208 2 101766 112061 155311, 2120 010615 215 73255315 560 40

 طخنص : لولعجرنتم1ةط2 01 11081 8[176815ر طا15 15 0616360 هنآ 40

 (4-4.291) : طلق مه ءه11 زد 0111] خعوافت 10 2072 طععق 10 7281 ذر
 طتتخ 15 06163160 طر ]ذك 211 د20 0101260 : ظقططق ه0 11051 ةاتطاطتتك
 6 13811, (4خ.١ 8-295). طم 1ةمهطط20 ( 5ةاطؤذحأنب لكل. 318) 8
.1156-9 .122 .122 

 [آك016 هدد ©111] خمعواقم'5 من16 ه1 11237ةاقساوتس, "هدد 1"
.["158 

 501. "طم 1”مةطلعق 21[ ةءاع 1716 ه0 هع طودعطتق 08 (ة. 318):
 061هوك ه0 0هدخط ه1 520503 ط. 1132720 : طنق طقه عام (ةل. 8-312) و
 اف مست 113000, ط7 ةطع 5111328 01061, 861265 1108111 2120 8

 ل5511 (خل. 319-20). 22. 159-00.
 1طدح "فسم وا", 2310 2168560 112 1112011, 56ءاكق 210 هدم 116 53111-

 ورح 31:0: مهءوعلق 60 8دعاطل80 نط 1'عطخةاكلت ه5 ةمد, 280117 25818-

 (ةاطعم 15 ما"مدم1560 ر زج طلق ةطقعطعو 11م011 2م76215 10 طع 1ع ما
 تمام, ه1 41081, طم ة6ه208 2 عمى مطما»» 15 ةاتجماتعق (ة. 315-7).

 "نعمات ةاعتس ة[ةعاعد 1161135 220 هةمااد17ع3 ط6 1""جطلع همام 312061,
 66ه هدم ر ذطم د1 "هاطأأو 13685 ( ل. 317) : 216 31 2عط020 (ذ.
 318) : طم 8فاتسا ةهنأ "61765560 د5 خالهدستت : 821015 3ة1[ةءاكو 51
 هاج ه0 "ءاز16هو (ة. 318). 12122.160-2
 502. - 1'1عط1ةلعاط 21[ ةطظ 21116 10 ةععات"6 'ةطتاة, 15 40

 310 ط6 م16 ةج1620615 0 ام 1[عةطلعق (1) (ةل. 328) رز طلق 712161 )انك
 16 0611 : 8ءما1ةدتح ةماج 01 1323:2020, 32111178 111 3. 10عوز 1551ه

 طوزورموزح طئدس 320 115 همانق12 71111131232 01 06103 عدم : "12261760 40

 810ج 176 ه15ه, 220 110011 15 لعل (2) : ةنععماتت» نمدم 187م
 هماتمعو 100 1216 : ةطمق 1"عةطلعو ةةلعم ظؤقصتقف ه0 ل1811 (خ. 383-4) :
 ادرج ةلقعتوثس ةةلكمم طرت ةدلكشقات 02 ةلعط1شت : ظمطمتسم20 ه2 مسخ10ءط
 مهران طمس عم 10 116 طر مددت تمم اكاتط موزه (لل]62115) 111166 66
 2823 10نس ه0 1 1عطغةاعلتط : 12 'ةسسسقت» ]0125 1طن 11120101 21 5131-
 281 (3) [هل. 385]. 22. 1162-4.

 (1) 10من 1171111332 101:08:2, 01 06103,عط6, 13:7:120208 26211677 310 6801.

 (2) 0م طق 0516 866 ل16 018"0قطططق. 80 تم 5.

.2 .10 (8) 

4 



 دي 0

 [[[056 هرج خطف ةدصنعم067* 16 ةنلعسقسر, 320 طخنق 0ةوخطر ةنودم "ه1

 1. 9-158]. ش
 503. - 1هرتتصو 22660 هز همم 10عاط1ةلكشط 320 23105912

 خطف ةساكقس 061ةرئتسع 06811025 2عولطقأا طق 1ةسصاعق, "8ع ةلعل

 ماورد 10 83 عطل8ه0 ىتخط [طط 'ةسسقتل, طانآ 111125 8ةعاع 02 3. 1110101
 04 هرج 101 عطاه 10 ةانم675606 طلسم از 57115. : 1 ' طستمشت“ 2065 02 4

 15 7611 "ةءوزج م0 ذص 8عط030 (1) : '1دعطخقلكلط . 015110511284 (11121151-
 ةزاعتس 04 8331طءلع, ءورصصع]1م طتس 10 501162061 [ط6 م136عر, 220 10 266ةزآ:

 جهورماعط 20 ةط 115 51630 (2). 21. 165-.

 [اآ016 هدح خطف طاتتاةتسع ه2 ةدعاعطقش0, 422 ى.8. عمد 51511. (6) ].
 طووذا ه2 1طعؤطتس 1سش1 ه4 'ةخستل, طنق ةما> (ةناعت101) (3) 38
 (4. 386). 1"مةسصلطتقا 3ة3[1علاع هد 57113121 165568["101 : 1826710111 1ةاك613و
 عانععماتت“ عمد 1[عرمأ ال7158 100 1516 : آكة3]2, ة[136ا6ه0 57 ااه
 06607 عاقطقر 15 6116760 طر ةطق 511312 : 586 611125 162111560 1012 م6

 025 طرت هزاز 212. 167-88.
 م ءمرص طاع ة1[ة اع 0"عوصت560 2عدنطقأ 1ع 1*"ةطلق : 126 8

 137 516عع 10 [0عووو : طق 1ةطلع5 ج150 ورم طتتعر 67085 ةطق 11761 40

 عاصم عم 1:0عودو : ةطق 8[هد1ةهدح ة[ةةعاع 12115 ه0 1 عطقةلعتط 320 110-
 وو مةنزعو : طف 1"عوصلع5 ة1[ةءاع ك1عممم, 20 21-ةقطقتتأ 15 هلع
 طر 1ةسعععل (خ. 338, قلتس 8-596) : ةزلماد ةنا"عمج0618 10 85101 (4)
 [4. 336]. مزج. 168-11
 504. - ]عر ماناقتط 7267ءا 320126 ههمأ160 طر طق [عةدطلعتفال 1661
 طم عمو مدنطما* 02 ةقاع وامر 1آسا11عانعو 15 821012, 210 116 712161
 4103.1-31 112 01067“ 10 م69 عانأ 16 ةمان1162061 01 16 1052 8

 طخسم . طاتخ طق زق طحات061760"1 طرت "عوم]نذصع 1100م3 (. 337): 28 8
 ةامرس اص 18عرتمأ (ل. 340): 2 0همانأ زهد "هدد قالة 10 8381030
 طع ةوطزوءأ ه( ةطقتت“ ةسكاعماس عن 31 116 طه205 015 1"ة28]11,,,, 8
 وتتا ةطف 71731 01 طق ةان1[ص2 8 0311 عطخعال, 116 01 ]ل1811 3220-01
 ه 8ر2هماخمع ةرمطومدز# ١6 501111 لماست ةعالمد ةعوتسمأ ةطق 1"ةطلعق (5)
 [4. 339, 'ةلثسم 9-598]. م2. 1751-4.
 285101 71013168 ةطق ةنععم خط 11 عطخةاكعلط : 1567 3.8166 هذ 3
 موز 1م ه4 ةطع عوعطتتم 01 اطقم 0156121 : زماطأ 06131025 1
 الم 1[”موصلعو 006760 طرت طق ةنلكدس : 115000 ه2 1[هذد1 320 011261“

)1( 1716 001881028, 
 (2) 15. 178. ط. 2.

 (8) 1 هده زسمخنمو0 طور 11. الآه !"هدح 8ه:ءاطفدم ةطقأ ص 616 128011510128 2
 طم ال1هووتتف 26 خسسأ0 ةطقف طقتتمو 2م]681:8, أن 12081 05868, 28 * ]1-4101

 (4) 1716 018”0ةاتنطقر 86-8.

)5( 10. 9. 



 ديه 7 ةقن

 "11615 ان2116 31 83ةطر 17306 5ر18, 220 56816عم 1211 8ةقطقل :

 8ملعسقس 12115 111, ةهصل نطستلث1 (ه؟ 1[دةعاطق) هه7عمزسع طلق 861, 9
 م615112060 طز لمعع]واب 10 "عزت : طع "651 7106660 10 ةل1وررم, 6

 110 ؟ءااتدعد ذم ةلستقأةهطعم : ةطقرت ه6 لماصع0ل طرب '1"هعطخةاكثتس
 (ن ل١. 341) : ةدلسخقس 0165, هل 1نعطغقاعتس, 01861158 طلق 1و
 نستنوو ىلتط 1131080 : ةاطف 1""ةطلعق 21[ة.6اع 5531231 220 6ا176 (1) (ذ

.1735-7 .2122 8340-2 
 [لهأع, م3ع6 6-1775, هدد 5سلعسخات 5 020116516 01 11377ةأق11030

 . 502 لل. 8., 3520 هاد 155 5560621 12156013, 112111 1122516160 1242

 16 0-11 طشتأ .١ 0هو : ةعمدم 1ةطاوت, 1 158-61
 505. - "16 1”م"وطصلعم ها ةفاع 1ر6 ب م طعام ءمرصتسع أنماط 1887و

 1"1عطواعتط 15 2م263160 10 : 26 113ءاعق 116 56516ععاظقر 3520 12161-
 ءمماأ5 طع“ ةاتمم]1 عد: 120106218 02 طق ةزوعع : ةطق 1*طةطلعف "عاات#

 0151م[ ؟65160"1 ماحلتعأ ه4 11 عطخداعلات [ ل. 4-342]. 16311 01 861[ 8اب

 ةماج 01 ظقوتسم0 2120 ن161 02 11 م011 : طلق مان (ظوطقز ةنعععع0ل8 12061
 ذاق مممزءءازمد ه2 1ةصع"عل 04 ةسكتمءط : م0ه56116طعع ذص آ8عرتمأ : أو

 ةملتدم اة1نط سمسم ه0 ذط 8232ع2030 : 1131080 ةانم71560 320 0
 طر لوعع]رناط ممدود [:06هد5ج [. 345]. 8ةههخاط 0؟ 0ةة]5 01 اآخمعقو زر طلق
.1783-2 .210 .5 112311-18 8011 

 506, - "1716, 11 1ةوط 01 [اط6 1"1"ةطلق, 06618 0 ةانتطاططتت 10 1'1عطح

 [ةاكتسز زنط طلق 2556226, 815 ةمزز 8011 131268 0088688102, طاتق 11821 ة]لعل

 01ةءا1وهتسمو 1ةطتس ع 10 01151 116 118370118:28: 3 63131812 101 1147م1: 8111-
 م1560 طر 8310حذط دعها ونقه 14ص (ىل. 349) : 1دلكتقط, ةم2 04 خلو
 مسواقت, ةداعمو "ءاوعع 111 1226160 : طع 121 ةلع 0165 115[ هل 6

 787 10 ةعزمم طق همر 06 طق 06ءعمو5ع0 ةضسمعمادب طصاسعفو آ[0عط
 17ةقأ]1 (2) : طلو هممطعك 8هعمر» ةدعععع0افو طلسم ( ل. 6-345). مزز. 1882-3.
 "1" عا ةاعتطل ج20 1131060 هماصطاسع 10 عم6م1 1""هطلعتنال 1231058 2
 طورسةمعانو : طهرت 1211 12061 ةانقما عمان 31 طق 51111325 هما : 18'1ط-

 ةاعاس "ءزوعأد همم 08660 طور 1معواجتط 02 1511 8ةقطتتع (3) ز طق 18 )هأ-

)1( 1716 0”011831228, 89-2. 

 (2) 1طقف مقسسو ةزعص1ت 668 « 85831 ةطم 8مططمتن », ه0 7528 1س1غ6ه20601 50 ةنعطتكل

 ذاق 8000ةدصمق8 ه2 طلق 7ةص1516. 86 1160 1112-1082 لل. 1. هروتع جه عرصقلا مساصعتمهلتح
 17 مما 02 هدم ص عوطمر, 220 130 06ت11ط ع8 غلط 61ط6 (0ات89.061:8, 1هطقمدستت عن 8016-

 ممم "هدم 1ط ه1-آلةطتفطس د0 (( تست قط ةاعتا ) 02 5653856 آذ 1108 ىله 1. - 5و

 ناطسوصتعاو ه2 ا[ نط ماج ه2 106889, ةدعفطقا. 118131161, 29118, 1858, م. 448 م.

 ]2 55315 ةه21 -مو عوو 2-280 - طق 363.01 )7 1'ة661:60 18 272306 50 19816 م1866 هاو

 1هرو دصماتأغاط8ق طوزماخم ذاق م2068 0هوخطر ه0 50 طقكجو طوود ةةرعصتط 8560 57 3 686.

 (8) لموو]رم طقل طوود 0هم1700 02 ةطم 262 02 1511 8ةقطت» طر 23103س 05

 1068قد, 220 28 868160 از ةطف ةهدجأر 2320 طووط عاعوتت 160 11ةزص138 طر 231012 02 16-
.1118:1612 



 تع 928 ب

 260 طر 1151000 ج20 10عوذطم» ةطقرت 061621 831012 2697 آرولعع 116-
 روق ةهورعارت اص 507 ىل. 85.: اةطف 1عوصلعف ةالتخع ام آةط6ه ةطفاأء“ ه2 اه
 1115 : ةدلج ةدععما»» مرصعو "مدمج ملاعموم (خ. 7-3346, *ةلثص. 602) :

 طف 1[هد1ممم 10عوذ 015مودذ6 ز 1121000 715115 ]1312386115 320 58
 «[طسختتق 0:12 11 116 رمز. 184-7
 [ »ل06 هرج ذاق 62ج طقأا» 01 ةطلق 0 1ةط ةمورس 11 طهتقم ذط 492 جالو

 عمد ططقطقطأ (ء) ).
5097. - 1131000 014 1105111 21106160 31 116 11050116 06 1831239- 

 هاك 5طر 2 8ظةكاستأ ؟ةطهاأع (ل. 8-347) : عمام؟ ن6 1هعطتخملكتس : ©2836161“

 ه1 11310008 "16. .1897-8 .22 ١
 4810315-41 همن[ ةمانق "هم17 10 1'نعطخقاعتاطط 026612128 1716, 0

 ىطتعا طه ةوه205 5221168 : 115 09761201“ 113.800 1228168 2 516

 ننعم زنط 1١ 000 م2. 188-9.
 ]هوذا ه2 51032 04 كامممم : 215 ةمزان كلام كضواقتط 51666608 18
 نطق ه1ه76 آط*اس* هه طلق 20115ءه» : ةطمتل“ هظتعاأر : "هرما"عوق102 01 6
 8ةخاصأ ةهعاأ (خ. 349, 'ةلثس 4-602) : خام ىسواذت 56611559 66

 ممم 1"هعطخماعتس, 220 ةطعرب هععطمأط عع ؟1مذ15 : 10عطخقلكتاتب
 جا طتق ؟نل6, 14ه عد ةعءورسمددتمل طر 110 ةصنف دمماطمت»» (؟ةقتس. 604-55:
 معوعع م2506 ىتختط 8105 : ه١ ظففتست ةاامدطصمأ هد ةطه1231* 101160 (1).
.189-00 .22 
 508. - ذلآم ةمعواذط 04 خاعموم مما10660 طزع آاتثلات* (ةخ. 356,
 «ة4لثس, 6060). 6-11 طق تأ ةاتت'م1560 210 630111160 263.1“ 1912683, 5111 16-

 163560 (4. 352) : طوهتاط ه2 83101 .191-82 .2122 ١)2(
 [ [ه16 هرج طف 0عدخط ه2 ه 5ةطقتلعط 10 1طدد 'ةمؤلعتت, ةكمدم 18. 11. 01.

.250 .1 ,3006 
 509, - 831201778. [جاعوت ة"هدتح ةطمف 1["ةطلاعق طزع "1" عاتتةاءأت (ذم
 9-358) : طلق ةماتتداأ1مط طقكألع 2100560 )6310057 31 16ه 8
 همانتأ, طف م0ءمملق 15 8دعاط040 طعم طف 1ز5ذ 611 "6هه760 ( لله 360)
 طف "عاان5"1 10 ]ود شمعات 5111 3 عاطوطتأ 01 1111 205128 : 116 03161218
 مقحم ان طرع 1-21هعطتخف'ا (3) 56م 01. 210. 1982-7.
 [ظلمأع, م. 198, هج 21 1تنعطتق”ا 320 طلق عله208ه2, ةنمانت 5151 ل

 (ه), 299”]
 510. - 86ه« ةدتم (4) 04 11م011 06163160 طوع 1'نعطخقاءلط آلت ةنآح

 (1) نهد طق 0866 04 طلق هر وصغر 866 1116 01383128”0. 78.2. 2

 ( 2) 18هموهأم0 اصف, هط0 .هم11ءعااز, ةتط 511. خ.

 (8) 11ه اذكر [طد اكطقلا. 1. 200. ةدع. 1. 62.
 ( 4) ثري ةزثثمد" 101 طقق 8من 2هددقر 710 180 836666060 طخس اند 505 ذه



 ناوي

 هين 20

 1[زدصعم لأن خو هطول“ (810181101-81 01 1]11081) : هزهاغعاتعو +
 طورسقمءاتق : ططسس ص011 01 2[1:ةعاطق طما17061ع0 315 8382080 طرت هج ؟هدق-

 لع (ةخ. 361). آد'111* 02 خ1عموم دمان:"067؟0 (' لتس. 619). مزج. 1997-8.
 511. - )ءوخاط ه1 طم ةطتططق 01 83122356115 : 220 01 طه 510

 1ططجطمسس 20 (1) : 8[جطسفل ةتعئ6605 (خ. 367) : ةبتانعط061 10 6
 1[مةطلعم ه2 نطق 161 01 0-21نططق ه5 ةقلفرمم ر 3612 عاكق هزه 16 م1366 طو#

 مو-ةمسوتنا" 220 طر 6-11طقتأ 1511 (ة. 372, هص0 'ةلطس, 3-612) : ه 2

 1[ضورتاعتناط 210 هز طظدسفقاط : 0عونطق 08 ةطف 'طة035* 085 ةطمت1نمءط

 (9؟ سمعمت) : ه2 طم 6مهماع [ةسصمونم» 4لعدعتسمر ط0 1ك ةممعع6060 طرع طئف
 سماح لما (نهدتجت عمو (خ. 373) , هل 01 82310ذ2 01 لعا”ات5ة 16م2 (2) ط0
 15 ةنععمم6060 طرت ةطع (نهدتصخ (01 110ةووجر طلق طفمط مك 831015 011 80111"ع)
 ( 4.381 مز. 1198-9.

 512. - 11عطخغداعتط مدرس طاتسمو 115 0821-11 10 همه1 طم
 [”"ةدطاعق" ة11ةلكق (4خ. 382) : لمدخط 02 ةطق 0ةلنمط اططتف1ةقطتتع ه0 ةانعد '

 همووزماط 05 31[15[8ةط10 (خ. 374). 20 22.199-200.

 513. - 0321-11 ةاتم1565 220 هطنقطعو طع 1عدطلعق 05 2ة-
 ملكا (3) طعددع كامممد, [80ععاع 02 ةسخ1مءا طعزسع 111160 (ةلل. 389-90)
 11 طشمأ 26 ع1معا5 10 ةهزد6و ةطسكزمءط ('ةخلثس 9-617) : لعدخط ه2 هعطع
 [ةلعتسأ و 116, طع مماأطعتع ه1 اآ050, طق" ءطق17ة عام ه0 2.1117: 2266-

 لسع ه4 طف ةملتدسم ةطكذطصسنتل 3220 ةزصتونع (ةلل. 389) : همودتطع 05 6
 هرصطو ه2 طف طوع مدنءانق ةططوطقتسر آ[ةذهع هد ا3عم) (4. 394) (4).
,200-82 .1210 

 514. - 0321-11 "هرمات15 13:65 21 ةلعممرم 220 31 8151032 : 6

 0ةهوزز"مرتو 2ة0ددمق ('ةلثطمس. 625) : 881915 5. 01050( 061613, ه1 5ة1-
 سقم (5زر طم 8رددستتسم ' للعشق (6) (خ. 414): ؟ذعاماج ه1 ة[هطسأتل 07م

 (1) 8و ض0, 15د ةكطقلا. 11. 61. ظصع. 111
 ( 2) "1طو ةؤمرعرج ه2 8د10ى1سنم 210 ةصغم آكعججررتأت ج20 طقق 06هنط هذ ةطق 26أات12 18
 +014 طور آد آكطقلا. 11 168. 1. 3. هي. , اظصع. 111. 456, ةهحل ةذص ةلطست1ق“ ةةططتق طك

 1مم تفقسو هج كك. 19, ط0 2008 غطقذ طخق 06365 8001 م1966 385 185981 561019 69-

 هايتس 381- ةرعتماطر, ه0 طق 35 1[ةرتقتطق طق ه0 81511عا5 6160 ةط طم أ 626 282 71
 طخق هت عطغم»» ص طتق ةرعصق. آد طقف ةه28 101 هتوشح (]طد آك11]08.) 2و 8

 هنيراصم

 (8) ظولطم»» هن 8-21دلفغ, ممصنط ه2 ه1-ةفطفس : 8ةصتغاط 88 ةاطف ةعوطم 02 ةطو
 ةد0همز م16 ةعازم 0 طمممصخغطق 1216ه : 866 اآلذ6 08'0هدطقو م. 112 2. 2.

 (4) 1م ةطخف هدم زدمذدصعم آطص هل خقطتع نتتمؤوو ةآبه هتتاطما» طرع طقطف ةق طلق ةاتح
 طمسكو ؛ هد '11-1هطقمتس هدف 514 ةطح 1232100-21 111عوى18و- 818. 0. 0018. 111

 499 عمق 562. 0م طق ؟1هزغ غ0 ةطفقم ةمدصط8 ط7 “خلت 04 هدد اص 567 ىلع 1.866
 16 ةزرتوس عم « 2و1هوغخسم هصلم» ذا 81هه1مدمق», مز. 18-316, 3504 الفوتو 111“ لودطم ة1-

 8م10ةض, 11
 .2 .841.2 .1 .0 .0018 .04 )5( ٠

 (6) 5 '1طفملمدتو 6ةجدممر :لملكف ه2 1طوطتممم0. 838 288188506 180 6



 هع يا

 113500 51 آدم 2 0طشط (خ. 396) : ١ ةنعو 56م1 ةهع 11-0619521 320 6
 1[”سوصلعم : 15315 10عه0 10 17 16 021“ 815 13 طقدع (خ. 398, 'ةلثطم. 626:
 جه طستصتت عدم : 100ع]1ر2 223165 2 "210 هد ةط26 01'1ءمزت 325 21 51ش, 4
 [جاعوو 81535 (ذ. 414. مزن. 2002-3.
 515.- 4101-41, طه آعرما1قلطط 1712161, 1211106764 3 01067
 ه1 ةسثنع (1) : ط6 ماصطستسع 042 ةطف 0660: 5313151-21 50666603 طلت
.2038-4 .22 (4.416-7) 

 [ 21016 هدج ةطق اقم ه1 8263-21” ضطخ كما 8. 11. 0. 3006-262"].
 16 660 عاوطقم (دط 00ه 23710 ةطع 8و5 هد) 061631 ط6 همدصطاسعل
 1[ه51هدج ؟0عو5 د06 618531-11 820 1ةلكف 11215 ('خفتس. 628) : هطتتت'-
 معمومو اد [8عرمأ (خ. 421). 222. 2005-6.
 [ظلمؤ6 ظعمس [ةصاو1 1. 2-161 هدد 1طقق هةطصمقت عاتب 3101 120 6

 طتقاذمرسمس 7151560 طع 581116 2610 آذ 548 ى. 8. 1هعوذطما“ ؟11

 06هوءمتمذتمد ه1 ةطق طق ص 0مهتحم 61عوترم ماتا 26001060 10 11051انهق طع ف
 0601 عاقل 5017661 عطق (2) ٠]

 516, - طاتطوتم [ط؟وداخةق 2382030, طا 15 3163160 ةتتل 06-

 162660 طرت ا[سقهأة1"ذط10 (خل. 30-428) : طم ةهلكدس 1طةطسخل ماتثق 0
 06هوخاط طلق ملم16» (ه5-1ةدسحتندحدستل, (. 424) : كهدغط ه2 طف ؟ذمأعت* آد
 1-21[ةدق01 21 كلمومم ('خلطس. 631) : 20005 21 56“021 13“ طقنع (خ
 427 ) : 0821-11 دطمهلعمو "2103 هدد خطم 1عةطلطق : هد 18عرماتقتط 1661 63-

 ةمدهطت ةعوتسف# 1]831ع طر, 2!ةصاعفزولعب "هلم ه2 ةعدوصزؤس همق 1عمسفلعطب 20و

 هرم غاطف 1626 طقصلع ه2 طق تمهد 18هرطة وقر - الذوات 11. 304. '[طمتس" 0ه1ه51 ذه رمفم-

 ةمصم4 دع ةطف هطعودتماو ه4 111ءطقما1 ه2 ةدغأ هءاطعممو هد ةعأ ذص ا هودمتمل 11185. 0هذق*

 وع. ةصصغستممق 1. 388. آم طخف غهعأ, 28 2180 ذص آطصد هآ-4خ غطت“ 3,414, ناكدنا ةاطما10 6

 1680 ناجنزرا ١ هه مداس 600 هدتك طرع 80نئةدمه ذص « آنه 8رصقفأتو 068 83هدتت 1162216616 »و
 ب 867. 01 هه. م0111 168 8 51-011810 ت68, 2508 موه85 1904, 101. 7. 7

 ب 17طقدنو 126 ه1ةدن8 50 عام طقق[م»ر 02 اطكدسمززاذس 8ةعطت, 5(ةرصطال 1285, 11

 04 طلق مهدساع طم ةصدطأع هصتوتسه] هدته68 ةطمدوه ذط 118., ىعومع هناخبتك

 21 120/5018, هصق 1 طقوم طوود ةتيعصتقطف0 طر 11. اكد "7مم 8وصءطقتتم 1
 1011هروذس ع هع ةعأ هدد غطخق 0رجطققأ :

 ديمالا مهلوا ...."518 ةنئس يف رهضارقناو بيرقت ٠55 رهروهظ ءادتباو ناجنزرا رهكلم راد

 نم اهريغو ةينوغوكو ضشامكو ناجئزرا 75 ةنس يف نالسرا بلا ناطلسلا هكّلم دق ناكو يزاغلا كجوكنم

 زاخبالاو سركلا رافك وزغي ناكو بورحلا يف بيصم ىأر اذ (مزاح القاع ًمهش ًعاجش ناكو ةينيمرا دالب

 دعب دحاو هدالوا هدعب ىلوتف تاه نا ىلا هركسع مه !ًدرفنم ةراتو ةيدنمشنادلا (ممشجم ةرات مورلاو

 .دحاو

 (1) آنكو ه4 ةا-فكله], 1ص ا!كطقلا. 1 277, ةدع. 1
 (2) 1طخم ةعءماتسأ ذه عتووس طن 8عموممأ, ( 8تقأ. 6ةمدعزم آ. 200. 240) ودم هو
 طتقؤمدعرب ه4 21- ظمأ ( ظ»هواعماسم 11. 52 )., طم نتمؤهو 1غ ةعهدم 5156 ةط٠طص ة1-]ةاتتأ

 ىطمر ةعوتسر 0611760 16 تعود طق طتقأمدإت 04 آددد ة1- شه 1-21"ة11



00 

 هالمو 126 ةط0 ةعامم5 ةطف عموومطما“ ةممم12160 طر 1نعطخغواعتط (ذ

 437) : 1معواجنت ه0 طتق دعمطعت 6216282 032111160 طرت 83131 ط. 01600
 ( 3. 9-418 ةددط 515, ' قلتم, 4-683) : لعدخط ه1 11 6طققشأ, ةططل 806668-
 ةزماد 01 طلق 50 ةمطق ( خل. 426, ' خلص. 634). مزن, 2206-8.
 [له16, م. 7-206, ها ط6 717161 51123113101-21, 220 طلق 1 ءةذط

 11-51عط7ة:1, "هدد اةطق '8طقأ1, 05 5-21هدص'ةطق : هن 126 717165 0681

 1مم هب 5مل طققأما"ز, 01060 5151 ل. (ء) 161. 299, عطل 15. (0) مم. 6
 ه0 67 : هص0 م. 208, ظعماتم 131101, 16027” هر 11-6821 320 235 5025])

 517. - 117 ة!ةرنت6 طه ةعات 115131510 ة20 8دط215 (ة. 428) :
 8301 ة1-آ212 (5ه1جنسفس) 08 ك1عممم مهاععو ةةصق تخط ةطق 1"ةطلعف
 ( خ١ 430, *ةلثس 681) : 8310535 ل1 80ا1ع ءةرماات"6ه0 طرت 831815 (ة.
 433, 'ةقتس. 685) : 1سعطخقلعتلت ةاننما1563 آك12653 (ىل. 6-435) : اورو
 ما1116206760 10 8211[ (خ. 431, 'ةخلتس. 636): هد ة[[ةءاع طرت م
 131:5. اظخط6 هزج ا عرتمأ تهدم ةطف 7651 "عران1560 ( ل. 434-5) : 1
 591116 طوزد ءعرج ةطف العر ماذ1قق 20 ؟ةهطعاتقطق (ةل. 436) : ى]-8ة8
 ةاععد, 220 ة1-ةتطقت1ط "66016160 ط7 23181. 2. 2208-9.
 لمعع]اوم, 51115 06 عانق, ةهةعوزمو ؟"مدم ما"اةه2 (ىل. 433, 'ةلتس 637)

 1مدطسنم ه4 8دسخا 111160 ه1 ةمودسعو (1) (4. 436) : 5دلزدو ةا5116
 1[هو1ءدح 061651 21 4352 57 طع 181. 212. 209-00.

 518. - د 0501 سا17061760 215 حس 0طخط طر: ؟ةطقه1165 (خ. 4

 ةانط. 519) : 1ر6 ههملخا 12165 10 اةطعق 1"ةطلعق وص ةةانصق (2) (ة. 437) :
 آطقرت جغ[ةعاع ةكاعمزم, طاتن 0 ,110811 012 31-8115301 561016 ١611681

 هءعاتمت و5 طف م1هعأ (خ.١ 40-439, 'ةلثس 649, ج20 22-719) : لهانعطخ
 اص ةرضق (خ. 440). 22. 210-12.
 519, 211"7 56 طع 8عرمانقط 712161, 8318-31: ذطخأ (ذ. 443) :
 120ءعءزوزجع جهه طءزئ مو 1 عاطخةلكتس 320 ةطع 1"ةطلعق (ةل. 4150-1
 عانط. 520). 22. 2212-4.
 520. - ىخع 85ه111[10* 321-81151101 1211106160 31 110811 53 1228-
 عاعو (3) : طخق ةماح 113500 ةدععععلف# (4. 7-446) : 1ةلسما“ ةانطططتأق 0

 ”1"نعطخواعتس : طنم ؟هن11مع طعهاتا : طف 8ةقلسا ةهءأ عدتص 1630 زلط 571137

 ج10 ه6 18701160 57 طوع ةاطق 712161 1132030-21ة1 (خلب 60-445, زج 61101
 « 38[ عاطتحطل » ). طلقدهمت15د طةذمعط ال[151312ةط10 220 طف 5132
 ةةدطسسأفم 21127:60 طر ذاع ه1 مط'ق 71216, 1ططط 530303 (458-50) : [6
 1[موصلعم هام ظمقدستررت (خ. 451 'ةلطم 652). 2214-6.

-128 ,0*01188128 1716 (1) 

 (2) 15د 238 8978, ه6. ه1, 759 - دوهظ لبق نه نابللا نبا تزعالا يضاقلا اهب ىلاولاو

 .نيكتفط كباتا نيدلا

 (83) 813 انك, 15د طآكطقلل. 1. 98, ظصع. 1 22, ه0 آطط 21-؟ةلثسر, 818. 8.

 0. 111, ١



 ل

 521 - 1طن 31-1111, 712161 10 126 51111312 51131 0

 طر هده تعد (خب 456) : 2135:00 01 1105111 ه2 طلق 5737 10 3[ ةعاع 1" عطح

 جاسر, 0165 5100ةهص]ج هن15106 ظقططقب ه0 طقق 6100م5 015م6, 12
 1لوطسلل 15 "ععنمزت61160 15 ةطق 011م 320 163768 1350 101 21131103.-

 طقس (1) : طف لت5رص]_ق5و5 2 71216 (ةطقسق ة1-اطادللع 'انطسخنم 5. 1[1-
 عدس ة1-1[تالع, ل. 433 ةدط. 517 خل. 85.) : 52105 57 8210ه : اكطتتأ-

 1انعاط ىطق هعمو1160 ث"هدص كلاعممم طر ةةدطعأ ه0 111160 (خل. 45-7.
 : مز2. 216-88.
 [اكمذغو, م. 217, هرج طف ةممماست1ص عت 01 22281 (2) 156 4
 11325:00 21 1105111 "هدد 121101, 108“. 10ه 131 10110560 112616012 6

 م. 6-4583, ه0 « ةةهطوعق », اععاسمأ1. 8181. 01ه18. 01. 11. م“ 2, مم. 65-
 5, مطمن 126 « 23 عطققل» ه1 66 هد 51201110 56 66-16131260 م

 1103, 60. ةاؤددسسطف1 11. 250.
 522. - 1112688 01 1'عط1 لكلا : 26 86515165 126 5166685102 0

 016و : "هوموأ 10 طل ر 101, طلق 610681 ةمادب 5066608 (لل. 459) : 06-

 ءاتم160 220 068615 51165 2631“ ]212350115 5010, 111 116 0211مآن 8 2.8-
 معادلات 10 2107106 01205 3 عدتطقأ ةطق 1260618 : ظؤعا 1165 111, "31[6-

 متسع ةطق 712161 220 01161 5. رزدنت. 218-20.
 1115 650176 10 502م1655 116 1ةة121 ةهعأ : 11267 12616386 11 121113-
 طمع ه0 316 127011760 53 طع 712161, 1130201-21: ةطعتتع 66161 83

 مؤطر 511285 3.6011 116 12111061 08 2 1650128 12301321, 51086 16-

 131025 ةءواع "عىم2 عم رز 126 8ققاطا 316 هد م11560 320 8ةطتعقتت 15 الح
 160 : 1ةزص 811 50666608 طتتم : 20211121 61320111: 14808 80151150 12276 6
 712161 2211106160, 12 528 خل. 8., 16 ةععا 15 ةات22168860, 31:0 158 163.061“
 هعمعا1160 : 1ةزم3611 8111620618 11611“ 1[101ع835 05 2312138 10 6

 1[”مةوطلعق, 220 طلق م7["91 عم هع 10 ةطعتص (ل. 2-461). ةةهكط 02 1طن

 520303 1طق ]ت11 ه1 82381030, عاطودأ17 "هع6ه1160 : 26 153 4
 طر لأ 5. 1150 ه2-1ةهنصقطا (ةخ. 60-459). طءووختطر 01 80718 2201161.

.220-4 .20120 
 [ا[مؤ6 هرج ذاطم ؟61ملنسع 04 112202(ةصن'د 1[هدوسعر ؟ضمدتت 5151 1. (0)

 م.81]
 5883. ل 16 1""ةطلطق 3073206 2عواطقأ 121233ءانق : 8011 721673-
 ه8 10 "هرم1 ةاطعتتم : 176 061615 ه 06[ ءطتسمتاتا 112061 6ة1ةلظقتن 21 810-

 ةو, اطلق 651 6116و, 320 طق“ هددصم 15 م11128عء0 : "6زهز6أ128
 2[1ةدرصةقعءانق (ة. 463). 221. 2224-7.

 (1) 1طخنم ةصعالمسك أه 5010 ذص ةاستلقا» 1ةطعاتقمو اذ ط6 5ة110)1 1186017 « 213-
 ه6 1-31 ةةيماطعلل » 8. 11. 56016, 0. "1. 101

 (2) نم انكم آذد اكطهلل. 8841, اقدم. 1 9.
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 دج 88" تع

 524. - 8ؤ01 ةمممان15 1-31 1513] 5. 808-21, 1216 : 7”ةطعأ
 مهرموزت ع همرصتصمات عاام 2عدتطقا 116 1""جطلعقر 8011 ةه208 طلق ةمد

 ةوحتسز (1) ؟ذنط ه معو زود آ[ددصخط : 73281 11636161011517 89
 طتسب 320 561365 8وسخلل : طع ةطقات 13[2ءاعق 1012688, (311عقما128 115 80-

 ؟مرمصما", ا[ طقتع اكطقط, ط0 7325 م8137 10 طلق م1328) طاتغ 12115 4
 معازرخعو لن طلق مانزقهادعاف ( ل. 4-4683 (2) 'ةقتس 1-660) : طع 1"ة 1طن
 06 خرستت متت م60 طر: ةصقتأمو (3) : ةمعدممم0ه0 طر 8خقم, متخط 1-
 5*41031 ةمح, ططتست0 ة1- فلكس 81, 38 712161*, 710 12161" 15 دطا1106160 (4)

 [ 4. 8-467 هدا 472. .2297-9 .212 ١
 525.- ظالطأ8 712161 710711184 126012261611, 126 511551111165 9
 ١ 06«م1677 01 1137030-21ةد1 : 150 8ةةاا1ط01 62015531165 13[3]ع 22 0

 ظنت : لعوتاط ه1 ماخذ 1[جطس#غ0 (5): 112300 ةدععع6و0ف (ة. 671
.229-00 .12 
 طاتطقلق 5. 530302 هدءدمأ» ع ماتم 11151215210 15 هقما11160 طز

 ظن : 16 0211م 06ةزتئ 31208 115 51111611061, 56111 722841 8561117685 طلقت 10

 ةرععاقتت عع 101 طلق م5"1501261"1 20 10هدخ ]6 13:285012 2:60 101“ 112:.53] : 6

 هعءاتوسسم عم ه1عء16ه0 ه1 طةعؤ ب طع هةه]1مط'ق ةهطومر, 1آطط ج1-ةخصطقاتاب

 عانت م1560 هج طلق هانت )01112637 57 73281, 2120 215 هةططنتتت 40
 ( 3. 1-4770. خت., 4-85, دطا 'ةفقتس 4-661). ظفس ذص ةهطق1عأ م3102 01
 عوار 8611168 طق ةانعءوووزماج هدد طقق ةمان [ةطق' 210. 230-3.

 (1) طق 700, 01 ظورطوزون همن عتسر 81821868 « )07 ». 1116 018”0ة23 192. 2. 4.

 (2) 15د ةها-ةخغاطتسو 'ةقوطواكف”*, مم. 50 ه2 131, ةهعم08 دطمه17 ةطم ةةاكتس#

 ه1 طقسا هرصتغخغتسع ةطم 0663118 ؟طتعاط طف مهر طقأو ز50عم0 ةسعمصقتةئهدغ خط
 طلق هقازتتةناو 01 7و أ

 (3) 1818 ]ذ1ه, [طدح اكطقلا. 11. 168, ظصع. 111 455. ىل كسوتسقأةط1131 32.6032 01

 طلق رطب 106م 18 عتجود طرب 1طص ةلطقصت ؟8ةورؤذص 1-ان عطسصأط”, 100. 180هة7. 1. 320, هد
 ام ةدتقاطم»157 042 طق « 8150189 » 02 117-21 ةهحانؤلو بس 10 طق هلومءأ ةطقأ همة
 مورجقمتق 187128 22806 2. 707 50 12111 طخسم 101 طقق 221806608, ئةو 02 غطاط 7625 0
 اور مان مد طق مم086. 1طقز# ة8ءعو[ةتطق0ا ةطقق هنن 318 م9ه553عوم 16 ةاطممو 4
 طمتتقم8 سهزتو 010860 50 م6همزج16 2520 ةطقأ طق ةقعم6 ممم ءطع0 طقات ذص ةئهدق 06 طئس

 قبل طقلل 12 ةطق 26و, 151 1018وطم6م2 900110181325 56[ةهوزن عاطف 3220 او
 ءةواتوطو هدد ؟طمام 10111: 81289768 17616 12 ه؟1086 ة1غةهط03 206. 182161128: 2 56
 اقر" مهذو2060 10 66 ةؤزطوت جمت8 320 10 603116 20111 80 وه 0212604 ماهدم م17.
 ©م ةطع ةههعم»# ةمممددأط ع ةطق طقلعف» 212عم0 ةطقصت 50 عمر ط5 ةطقزإ عودععو0 طئسو
 هل هدجف ه1 ةارعصم ةمما"هوعطتسع ةاطق 0ة]تذصاط 28 ه8. ةاتما1 8518, 22823860 50 8595 8
 طمدسومر ىطخعا 1011, ؟طفت"ءاتزجما 116 1685 6226ع60 320 111160 طقس. "طم هنو 1

 1211160 طقتط 861768, طاق, 8978 516 21851011812, 116 701:10 7728 ةطتتق 1210 01 ةاطف 911"1-

 102106 1٠

 (4) ]م 526 ذل. 8., 10د آكطهأل. 1 389, صدع. 15[
 (5) 8و انكر 15 11 114, ظسعر 111.
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 كي د

 [آمؤ م, ةجمزطمدع مهموزم 02 1طف ءهةهراستع 04 81118, ظنماع 5151 ل.
 (0) م. 88].

 526. - مووخاط ه2 8ح105ز5 لد مانع (ة1كتسع 01 1ه08516هدظ)
 معو : 1دللع, هورصق ه2 مستو 50666608 (1) : 801 0168, 0 طلق ”0ان0ب

 ء]هعتنعم هدد طئس : "16 054 دهس ة1-ا8110لع [ةدتطق611 : 165 مهدن1856 : 6

 هرر1مععو ط6 هر طستةوزوا» 04 طنق طعموطعتم» اةطنطختستنم20 315 823315ةاع, 0

 [ةاععو 731 0ا15 101 عوقوق ( له 478-9). 210. 2833-6.
 527 . - 21556211025 322028 616 1ةطلعق : 15611 76761868 3[ 86

 طقصلم 02 ةوجح تع, عمرونسم» 02 ةكلعممم (2) ه0 هأطه75 (ةخ. 21.41
 ' خلت 5-664) : ةعوط ءطخوأو "عم عدوو0ل طر: 1ةدمق' 11 : طه 62165 ط6
 مدس طف 1موصلعو (. >2. 481) : ةصتودهذتكاستنه ه1 طف 51غ 4

 طر خطف طقصلم ه2 ة1نمأةسفطتل : طف 06ه1عد15 1نعطتصا 2631 11
 ( م 5. 282-83). 22. 236-8.
 1سرصش لا ةانم1560 7ة2ع5١1 عودت سمان, 220 6ع07ه15 طدططقلال (ذع

 21. 3, ؟ةقتسم 666) : هرمط3557 10 132238ءانق 1012 187م : 12

 . ةقفدعاع هد '[1[عممات, 220 061681 01 115 0161 (طهادقز, ط0 7611688 0
 1كم 8ونصتس, اطامددق 1"هعهصلتق (حل. 51 4-3) : 0هدخط 02 3 712161 أن

 10211386115 : 521126 2615 عواج 116 1”*ةاطلعق 1112061 11115'1 0[ 1

 21101 1 رمز. 239-41
 5828. [1هرمق 11 561565 3. 1635[”101 09157 عوج 86771015 220 51061 (ذع
 5) : هرب 3[ ةةرصمأ هج طتق 1116 15 ءلانم117 7151660 هاد 12206121 76150115 (ش.4]:
 هرم طوه5و7 10 ودرس ةقعانق اخماتم 83عط020 77م6 ةطع 71216 مسن ق6
 15 "هم19660 طر 2-21دتسهاأ (3) 015ه" طهط عمو ذط 18عرتمأ (هل ىلع. 18). 18-
 128.11 165]228 2105 هاج ط6 1*"ةدطلعق : 73281 0616315 1230 5. 0171500 ه1:
 فسخ : طف ةمممزست5 ة1-1كه ه1 ةكطت 1216 (خ. 7-6, ' خلق 666-7) :
 0ةههخا ه2 طف ةةلزسو 1نعطتعتا (ةع 10. رمز. 241-33.

 [ 81016 هدد ةطه ءمووزمد ه2 ةذسع غ6 "ةسسعافةماطب نمد 1"ةعاوتم 167".

 529. - 1نقاتا .٠ 11105, 3. آلة 028 ةءانتق 012618:1, 6562768 10 '3,01201'1*

 111 1هه» 01 [ةرصق“ 11, 57056 "16 طةءمرصعو 12101613516 : 732ع1' 5 1

 ه1 12322886118 61616 1126160 : 1ةرصق “115 م0111 15 22268160 160
 طق 0عودخط 15 0661060 هدب عضل زق ط*هنعطخ جطماتك طرت طمع : طلق 10161,

 هاننطخا ه1-ط٠ئنس !لهطتسأمل ةنععو608 (ةخ. 12-11. ' خلت 6605-7.
 رمز. 2244-7.

 (1) 116 0”0:ةددصق 154. 8210ذصثف 0هوغط 15 ةمدصف تصفق 08560 ةط 525)و
 11830 ىذل. 12. لو0ءو1722 0160 8مم ةك1اة> طلق

 (2) 8وروجف» طه 168 غطم ةه؟1عه 06 18] ها-ا1ه1011 80:1 10 ةطقأ 05 ةةطقل
 ذد 524 دله 8. “ختام 59.

 (8) ةستتقاأ "ثئذت 180 طوود ةصمماص100 هدد م1866 01 دا 2دتسفطأ ذص 526 ذه
 (ذء 15 480).
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 7231281 20532268 هان واتت 83115, ؟ظطتغعأط 681518 ةاماتغ17 : ؟02668-
 ةزماج 01 طق تعاطخ ١6 ةطف '5عوجعمت* ةطقتع 12 116 طقطتق 05 كام ل1,

 ام ةدلزانو ممتطعم "هوزللد 8ع 31 27ه عأ'ه هماتتثأ : 73281 6601765 [ةدسسقال
 ( 4. 12, ' لتس 70-669 2م. 24-8.
 قمععماتطأ 01 115131 ةطت('5 هةدططت عاد 3 عقخاطقأ 1132300 : طلق 1

 هل دمتت"06* طرت ةطقتأعو : ةءءووووزمط 01 طققطتل (شخ. 17-14. كك.

.248-50 .21 .(89-90 
 [لمأو ممم 1ةعتوت, 1. 1667-1645 مهمة 18656 696318 هن

 ناطق ةستطم#تر 02 هدد عام ةطعتضوتلت. 01. طك., 89-1

 580. - طسطقتم .١ 550303 (1) مدت غ6 لهدخ1ط طرع 1125040 (ة. 18)
 زكرسعود ما111620660 5 !8[حطتمف 0 ذ موزتفمات, 115 8017610

 1" لدصمر» زرع مص ممدق د1 ماج : 530ة5*1 "2105 ةغمممع0ل طر ةةوهقرع : 0-
 1101118 10 ( ن121151]عشط : 1ع ءطقسم 61312 105111 5. 1107 01

 ةنن 0313.5[1ءانق طزن "17518, 66 طماتت ا[ةطتت 00 ةانتطاطتأو (خ. 24-5
.2251-4 .21 

 آ[11عطخ 01 نسقط ةذلعتط 20ه 1031028:56115 10 53112301:

 8160655111 210 هج آ:2001ءعو (خل. 25, ' قلت 072) : 0هصاعطعو5 31 ة-

 رج قهقعانق 10110560 طرت مدتطق (ةل. 35) : 113500 ءهمرصموأ]15 طتق 2657

 1035110 220 2ة12عأر 50 5766 ةاتمزم0171124 1838210 38ةلطقأ طلقت, 0

 مزن 0نهح ةعورص 82 عط020, طق عتمه 83810 101108 50 1101

 (4.26, طك. 5-92, 'ةفثس 2-671) : طف 8ر2وطخأتسم (لمطصط 002226203)
 ةااوعاع5 طع [!"ءدطلعق ه5 ةطصاا1معءط : م1061 01 1طن 21-508, 3 62012

.255-8 .21 .6 15511601 601123286 063860 : 103102356115 31 128311 

 531. - دم موز عت 01 لوط (0هدصطم705 12 ةقأح الندم (2), ةحل

 طلق همطو عواد, 1ضع110128ع فلس 728, 7طتغعاط 180 طفوا 10112060 377
 11ة* سقس (خ.١ 34, 'ةلثسم 673): هج 3.6[31]ع هانم 10312356115 02 110011

 2,3118ع1 211[ ةعاعو اكتم 659, 71056 80161201, ]12111 (83), 6111569 10 612"81111-

 06 : مدصدعأ 0616و15 اف 18"ةطلعق هنا 01963 طف (0هدطخ 02 ةسزوات (1"نللع
 نأ ل6" نقحها1 هرمز 1سم 8 علسر طاتق هدد طف ةمماهوعاط 01 ظهزتنسم20 02 مسح

 (1) 818 1اذ126, ]مدد آ[كطقه]11. 1 222, ظدق. آ]آ 5
 (2) 117طفدنو طق هوخط160 هكر مائ180م67> آنممر ةواز 02 (0هنهةدطتتتم 01 طه 1116

 لزدو 02 طوصمبف اص 0111613. 838 همز 10108 18 مممدغ1هطف0 هج م. 354 ططقنفم
 (8) "طم مقسم ذه ةاطتتق 700211860 ذص ةاطم ؟!81نمطغوهطتط> ه2 ططقطقطأ, 8وصاتط 1.
 ىطمنمو “؟آنمدق> 15 20060 از ةاطم ا[ عاصر, - عمو 18:0. 06 لوطع 497, ص. 3و 80

 « 1[هكثس », ه1 همه ج18 'ةقتس «810ءطقأت» 8, ص. 4. طق طقتصم هععاتتنق# ةط 1طن 121[1-

 1ذزعوص'ه اذكم 02 تكتف طاتغ ها ةطف مقا" عتط 02 ةطق ج110عةماط 1818. 18. 11.
 25785, 101. 647, مطعانو 15 طقق انص101نان2 3617 طوهط كن 01 طنط اف 2120128:



 077” 17500 0:33 يس ني اسيا ا ل

 دلل ا

 مءط (1) تخط ةهععمال“, عاطوتتو ةءائطلق 01 ة1171:62061 (خع 38. كك. 105-
 109, نط. 534. 'ةقلتس 672-3). 212. 2258-9.

 1[هىهدحعد15 02 8ققمطتل : ةهتص09587 10 7ة2ع1 ةعماط 16 0166اعق

 ('؟خقتس 692). 112500 0ه1عوئ5 طتق دعمطعتل 10*25 (4.39). مز2. 259-11

 | ه6 هد ةطق 0ءمموزة1هد 220 0ءعدتط ه8 طقفال0, ؟0هدم 121101

166-22 

 (1) 8ودطعسم»0 11 02 فسصخغتمءات طه0 0160 آ2 11830 ىل.2 1).. 320 550 76818 13161“
 ام مساسعت مه1117 728 عطعوط ه0 10 ظقورسمت0 01 وز ها, 70 220 126617 23111960 نط

 ةردستق 20 1820 دمها 160 8واطقممم 20:8 ةصاقطأ 08:118:2161ه. 6.

 (8) '1طم ةععماتصا ه اطقم 016 6طةهمعوو وغم هو> طق 0513 مطق 320 5131532 60ها2-

 ةوهلصمل ذص ةطقق هل ةص ةط6ه م"هءولتسع 2056, 20 عتوو> 10 آط> ةاحفمندو 1-21"هطاوت
 طر هص ةعقما» 1ص 16 ه7ةه258 11طقط 3 197 76818 02 15611 066111:16066, 18 621
 طمغا ىتقاط هذطمع طلقؤمصتوو ه0 تكا مممطةهطت1ت 17. "طم 51غ 7732660 3 11عطق 04
 ممذم هد نطق ءطمتعم 06 (نولتمط, طق مهجنه ةمهثه20 موتقمده]1 ةاتصوأ1مو ه2 طاقاط

 عاوطلتسع 40د طلق ع0م00 ءمد015 - ةعمعدستت» مطتعاطب ةذص ةطق ةهقتلق, 2010760 طاتغ ةب
 عا1مد0وم مممازوءطز وا. 115 18 امه ءماتسع غ0 ههدقسوفأ لن طق 11هعماسع ةععمتاتست ؟طقأ

 علووص طز 15 8ة1-]9321 - طمدعمو 38 728 16ص 420-1 طنط 510 ىل. 8. س د آنه
 ه0 ة1-آ110804 ( خسف ؤورنلمسم 1717111. 174. 09غ. 06 لودع. 7" 122), ؟طتعا ره

 06وممت طول ذط 115 مانهلهعو هج ه1 عصفت 02 طقق 13 عمود» طق88017, ط6 « ]3113:53:13 ١>

 لطم طتقفم تقسم طقطتختها ةطقععءاتتة07, 701560 20د طر آد ه1-ةقطش»» ( 2. 451 ) ةسه
 موزس1م عمل ةذص ةطتق ةصفذمت0ع 57 طتق 1076 02 ذاق ممه21761108, ه8 168111560 د آنه

 1011هرجتس ع ةةطغققأا ع 8118:1196 :

 نوبتاكي فارطالا باحصا ناكو ةئامسمخو فلا يف ناكو دوعسم لاثثل فالا ةعبس يف دشرتساا جبرخ

 فلا رشع ةسمخ وحن يف راصو رهرثكا دوعسم حلصتساف وقيرط يف فّقوتف ةعاطلا هل نولذبيو دشرتسملا
 رانيد فلا فالا ةسعبرا تناكو لاومالا قيدانص تذخأو رسسأو دشرتسملا ركسع بره فاصملا مقو املف
 ءايق فالا ةرشعو ناكربو ةمامع فالا ةرشع ُهعم ناكو لغب ةئامعب راو لمج فالا ةسمخ ىلع ل>رلا ناكو

 نمت : يدونو . يقيبدو ديبغتو بّرَمُمو يور بوث فالا ةثلثو ةبهذه ةوسناق فالا ةرشعو ةعاّرذو ةّبجو
 تلزلزو لابجلا نم داركالاو نامكرتلا يهتذخاف سانلا برهف . لتُّق ةفيلخلا باحصا نه ةعقولا دعب ماقا

 ةديخك اًرارم ضرالا
 بوتكملا اذه ىلع نيدلاو ايندلا ثايغ زيزعلا دلولا فوقو ةعاس : هل لوئأي دوعسه ىلا رجئس باتتك ءاجو

 تاْيآلا نم اندنع ترهظ دق هناف هبرح نع وفعلا هلأسإو هيدي نيب ضرالا لّبقيو نينهوملا ديما ىلع لخدي

 يذلا وه هناف سيبد هيلا ركسو هللا هللاف فصاوعلا سايرلاو ةلزلزلا نم اهب انل ةقاط ال ام ةّيضرالاو ةّيومسلا

 ٠ تيبلا اذه ةمدخ يف انئابا ةداع ثرج امك ءارمالا ميمجو تنا هيدي نيب ةيشاغلا لمحأو اذه ىلا بوحا

 فقوو ضرالا لئقف لخدف نذاف ُهل نانذأتسي مداخلا اًوطنو ناورشونا ثعب بوتكملا ىلع فقو املف

 كلذ يلا ركشاف كبنذ نع يفُع دق : لاقف هسار مفر ريث ةعاس قرطُم' نينموملا ديماو وفعلا لأسي اًرذتعم

 تاحكّريب يف هديو ةيشاغفلا هفثك ىلعو هيدي نيب دوعسمو ُهل برُض قدارس ىلإ ةفيلخلا بكرو . سفن بطو

 هباجاف سيب د يف هعفشي نا هلأس ث . يان ناطلسلاو ُهل برثذ تخت ىلع سلجف لذد نا ىلا )١( ماجللا

 (1) "طم ه4 طقف هكزاب , طاتغ عمو '1هطقصت”, 61088. كرب ص0 2و1 ةوهمد» 06 زو
 زرسقأهتت068 هاهم ه مهققحعم ص ةطق 81204107, 150. 8ة9ةططر زرت. 514. 8

 يءابق تاكّرب يف ةبيتق ٌمّدو نوّذْرِب يف رصاخأ
 « 1 هدم طوزس#م [ة]اكود 50 698]ع 101 اف ةطق1أ 04 هن معتم طقعاعب ؟؟طتاقأا ةطق 10004 0+

 ©جأة1طق ذه دس طق 10108 02 دمرت عوزمسمتأ » 1. ةهء هاد ض7



 دنس 17 هك

 1طد 804-31 طرت مورست ةةتد 011155 5ةصاعط 20 20 16قهصم65 طلق م081-
 نلمح 21 طوططةمعءاتق : "عزوزعاط عم 21 طلع "هانت (ةل. 35) : د "هجم15 06 هط
 مكس عماأواط 71216 (ةطسحا-اظ[دمد 51 8دطعقتم (1), ةعوتسو: 85823 01
 اظعزرتمأ 15115 (ة. 31) : طع 8عوصلعم 06162160 21 11 مه11 537 882358] ه1
 طوصتةمعءاتق (ل. 32, « د 2ةح1ماط » ) : ههرماان76 01 116 1011عقو 08 ة1-
 189[ ةاعط ؟عمدس 1طدد 1[ ةط (خ.43) 2122. 2261-3.

 [ 11016 هاد 158 ممووءووما*, "هدد 181101168“.
 58386. - 0ةماس1هو طرت مددت عأ (' ةفتسص 674) : ةهةتانطوعسقاكم (ذ. 3.
 مقلق 679), 015ةةدتز1ماط طوزدمعات 1:33:120120, 3120 16 6

 61 لماطتح هرم د ءمم5 21 ةطسا1مءاط : ةا"عوأز 05 1[هو1عدم 11720618 طعام

 (' خلت 675) : ظدتحفيز [هدعطعت"هدق]رت 121160 طر ة1ةدطسقل 0 ةدح
 1815 م0ها* ١0 اناح111* 220 10 طلعات ز: 3 8رةدطتاطع 3113عاع "هام ططح

 ن1مءاد ها> 5131531 12115, طاتت 81756 15 [ةلاكف2ط : 2215 58

 (خ. 39-37, ذأ. 99, ' خلت 675) 263-6..1210.
 طووتذا ه2 طع 0201 ظدطخ ج1-الزد 21-هطقطتة من51 (2) (شق.ر 102)
 ركرمعدود نم060 ط7 ةطدطسفل 10 ةوط عتب ؟طم 2221165 ا[جطتصا005 120111“

 (ى. 36, 'خلثس 679 ) : 0عدتط هل طع (0ةهانمط ظقفطتل (خ. 40), ةصل 01
 ذم "ن1هرع 0[ 820115 ة20 ةعتوت (ة. 43) 210. 266-17.

 [ 21056 هاد ةطع ةمععووةزماج 01 طقوم 11618, "هدم 1["ةهاوخ, 2. 169-
.174 

 5833. - 7ةهمعز رمممغؤ طتق 106 (؟ةلثسص 679) : 7ةسلعتفال 8
 320 هدم طعتتةهاعه5 (خ. 47, 'خلطم. 80-679) : ااهطسأتل 1660

 ةنععمع0ع0 طرت طنق طصمةطغتع 8دنطقستسا0 ةنخمدم 82ة1طةلع و طقق 220161

 زمعز165 72د عا 10 276ج عمع طئسس : طق 1316م5 8331815 320 71013165 16

 هب اوهرف ءاضيب ةّتش رخآلا ديبو بوذجه ُفيس ريهدحا مهو ءارمالا نم ةعبرا نيب ًفوتكم هب اوءاجف

 امل بجوملا ببسلا وه اذه نينمؤملا ديما اي : دوعسم لاقف هيلع ةّثغلاو فيسلا يقلأو يرسلا ىدي نيب
 ءارضتبو يكبي وهو ٠ هب لعْنَت رمأت امهمف كيدي نيب تآلا وهو فالخلا لاز ببسلا لاز اذاف اننيب ىرج
 هيدي "لحب مقتو . ريكل هللا رفغي مويلا ريكيلع برث ال : لاقو هنع افعف . ةردقلا دنع وفعلا : لوتيو
 هعم لصوو دادغب ىلا ةفيلخلا ةداعا ىلع دوعسم ٌثحتسي رجنس نم لوسر لصو ةدعقلا يذ لاله لها امملف

 نفدو هولتقف ةفيلخلا ىلع ةينطابلا تمجهف هيقاتل هعم نهو ناطلسلا برخف اينطاب رشع ةعبس هيف ركسع
 دشارلل ميوبو ّنمطلي روعشلا تارشنه ءاسنلا تجرخف دادغب ىلا ربخلا لصوو ةغارمب

 يكنز ىلا اهبتك دق ةفّطلم ُهل دجؤو برهلا ىلع مزع ُهنا كاذو سيبد لثقب ربخلا لصو 5٠١ ةنس يفو
 تكن وهو ةلنفغ ىلع هبرض هتميخ يف وهو (مالغ ناطلسلا هيل ثعبف ٠ كسفن ظفحأو ئجت ال :ُهل لوقي

 جرخف دادغب ىلا دؤعسم ءاجو . موي نورشعو ةينامث هيمو دشرتسملا لثق نيب ناكو هسار ناباف ضرالا
 يفتقملا يوو ملت ريت دادغب نه دشارلا

 (1) 1ذد 21- ةغطخ» 878 ةطقأ 126 8 مه1لهج60 هدد 200مالنسع ةهط 3ة80ههذ1 1ك :
 1آمد تؤ, هر. كن. 88", [طقأ 86 7788

 (2) 10. 15د ا[كطقلا. 1. 242. 1. 2. اطضع.1]1



 ظ20000111آ 1١

1 

 ةوهركسم 01 115 ةم16ه206* (ةخ. 0-45, خك. 5-1083 فلم 681). 11"1عطخ هأ
 ذم [ا8عرماذندس لمنع, 1طص 19-21ه1ةلعطمطت (1) 10 ةردعتق (ة. 31.

2210. 2617-0. 
 534. - 722281 م7000865 116 6658102 150 طئتتط 05 2372356115 2

 ةورحسم : 0مهخاط ه2 165 ؟د1هعر 8[ نط قطستم 30 : طلق ةماطر ط0 (2) 0
 عا مععووما» : 1ا"وطلعأنال 210 15 م170ءا760 7 ةطغ هءووزمات 06 8ةدتقق, 0

 2و عا 15 106م0 10 مءازتنع (خ. 9-48, خلطم 682) : 516 هآ ذه م10

 عتزمزم» 1ذد 1521-21ةلعدطتن (ىلل. 32) : موصعت "ةمان1860 102 5115
 ( م. 49). "طم عتمأو» هل-2دلسمطا "6هم12660 رع كاز ةؤذسع] -طنص 1طن لقط
 (ة. 50. ه2 52). 21. 20-3.
 535. - 10م 8موطلعم "همن1560 21 ةقءعوامد ب 3[1ةر:ةغط (3) قاتم
 عما طرع طم 0ةضصق أ طتقسق (ل. 52) : 0عوتط هك درج [دقتتم 3120 طلق 8116668-
 801م 210.213-4.,
 [ لمان هدد ةطف طصقس, عمد 5151 1. (0) م. 107: 3120 هات قلق 16101:

 طر ةةدصعأت اص طلق 72ه 0 015ممو5ه55 "خطت [ةقاط 01 1137:7163, "0
.170 13101 

 536. - ىل 2310 هد ةطه 1ةصاعق طرع طق 1نع1ع آبهزة, ( ةنماتت ش167-
 مم : 'ةلتمس. 4-683) : ةعاؤرو طواك مم ةطق 5ه]غةهط 8ز)31 ه0 6

 [كط ها ة زد 1متطو (خ. 60-59) : ةنسزد»*5 061631 طرع ةطع 6طتتقت ( لل. :58-7١
 06هدتاط ه1 ةوطعأ'و ؟ذمأعاط, ه1-آكج1مدتذخطت (خ. 60, 'ةقثشس, 984) : ه2 طم

 116 04 ختل (ةنلعت101 (4) : هصل ه2 طع ةمزج ه2 طةستقطتمق0 ( 181[1-
 2230: كل. 61 2122. 24-5.

 [المأذم, (م. 174), هدد ةطم 712161 ه1 خسستل, 1طدد آ[خةذن 3120 115
 ةممسس 8[ةسوتب 1. 169" ةصل 174ه, هم هج طنق 0ةهوقططب 1ط. 1817 (5) ل.

 58. - 215 عدم اص 8عرمأ (خ. 61) : ةوجحشت» ءطفعاعو ةطف 1ةلتلكف
 ه1 ط1 مءط ز ١ 8رةوطتاسع ة[ةعاع : 73221 ةممماطتو 1طن 5380303. 712161
 (« خقثتم 984. مز. 206-

 538. - »هوذا ه4 طم "161 01 ]ط6 طانقق : 7318 5116668868
 [نازرةمعطولع (ةخ. 68) ر مسلما“ هآ ةطم 5ةازادو 240: خلعئاق, ةدح ةطسصأل" هك
 آدم ةقعاتقر 111160 : 0هوخاط 06 ةطق (00هدصك 02 ةسزوات, (1"1]ع)ر, 02 53"161-

 (1) « آذص ه1 ظشطنست »ذص آطص هال-ةكطتس, طم ةدزرتق طف 7928 اغطم ةقن 787م

 ؟12161 6م طوق طف 616 ه2 « !1[ة]تلع ».

 (2) طم مهتم 18 مم ؟شغه ذص غطق ةتنم عضو 118. ه2 آذد اآكطقلل. 8.11.
4 ,95735 

 (8) الهوت 11. 556 « ا[ةهقزتذط » هدم « 1[ةةزتذك ».
 (4) © ]ط9 طقتمقر, 866 2. 26, 82.

 (5) ظممم0604 آط ه1 -ةغطخ» 251 148, ؟طقدنو دين» ةاط0ا10 و ديؤم , تق ة150
 1209, 211575. ان
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 1ةهرتب 3220 86ءعقوزماد 02 طتق 710ه 31:0 1ط1ه31 ةماحر 11611ةه20 320 83:10-
 وتس (1). 1طن 550202 0نذدصند5ه0 («ةقثس. 685). 12.00.

 | آه ه5 عمم 1"ة101, 101 170]
 5839. - 1ذدد 508-21 0118 قط ةةنانق 101" 5311280 31 )631015: 01
 نوؤدسق ط. ةكسصصوتلطر طبخ "هزامتعمسم هج ةطف 121161 طفلسع هم61160 (2) :
 احم 1توسلعد "عمات1860, 220 131عم ههماان763 12306 زن طع ةل16زمم 98
 (: كلثطمو 685). 2. 8.
 (ةماان1ع 01 106555 220 هاما" م18عمو طز تدطعلت, 1”ةطلع 511620101

 طمزسع ةحومأ6ه0 (ة. 6-64, خذاك. 125-118, ' قلتم 7-685) ؛ 13037, 8017610-
 رمد" 07 1108111, 1110660 (3) (ةخ. 7-66, كت. 8-126) : همرصم] 6152 01 3
 110350116 6 5 مزن. 279-82 .

 [ظهأ65 هرج 1206553 ةطل هنن ل3031, ةعماطم 1"ةط101, 101 170".
 540. - 7ة2عأ1 111631618 12313386118, 111 0681855 ه2 2658601 3
 عملت ]هد ه1 106عدوو, ىطتعاط طغ "هما"عدوه5 ('ةلطم 687) ؛ 5 ةلزان0 015-
 00: 0عوخا ه4 ا[كطسسسق ةمط اص آعرنمأ : 59 ةدط عطا طرت ةطق 3111101 9

 ام طم همدص مموز 102 01 طقق طلقاما') 220 115 ءماطم1611012 55111 3. 601251-
 06ه 10م 01 طف هدتتعتط 01 1803.53, 220 01 116 1"ةءوعاتا م18 61166 01 22111-

 ةلمارتتسع ةافتسم هن 120171011831 161"1:ةر 1161 5266151 61ةا'ةهطعو 10 6
 511168125 531231“ 220 1132800: 50 8 [0 111161 1516 10 2120 73.21١

 (4530) ردن: 2282-4.

 541. - 732عأز 211106160 81 16 51686 01 13“طو1* (ةل. 3-71, شخ.
 1-130, ىقثسس 688): طنق ةمص'ق 2207ةاطصعطاأة (4. 74, خت. 153, < ةلثس

 «810ءارعأ» 5-4. 0ل). 2061137 032 1٠ رز. 284-17

 [ لهأم : ةععمانتا 01 61656 ةهىوهاطقق طرت 1["ة1101, 101. 172
 [لاطانا“ (01 13122356118)] هان م1563 283221 ةلع, 101ءاطق 115 81111612061

 (طرع 15 607 هرعسمت» ةدزدنص ة1-طتس ةوررعأشط ا. ةطقلطتلب 3520 1231163 63
 ويزاتط هأطمتن هزكزعم رز ه تاملطق 12 106553 6311560 ط7 [ط6 1"ةطلعق 18 16-

 مموووعل طرب ةوححذم (4. 75. 'ةلطم « 81هءطعأ » 8-5) : 51-2105-الثس
 (2وم عام ةمصر, ةطق "1161 ه2 خلهمممز (4), طقهلععو هد ه11185ع6 7115 []1 03
 ىطم ه5 ةطصود ذة ةدتسع 5ةاعطه0, ؟طمانتو ةطف هه طما, كاغذصختقما (5)
 طممومل ١6 2010 طع م13عومر 2عقأتطقأ 18212386118, 77111 1186 112 طلق" 811-

 ممن: ذاق 1م"عوق نصتخقو 220 6261 126 1*"ةطلطقوم 4 531112380 2104 8

 (1) ال10 0:0881ن28., 204. 12.

)2( 10. 196-7 
 (8) 8م 1ض16, آد آ[كطقلا. 1 142, ظد م. 3

 (4) ظنهم !اذ16, 1مم اآكطهاا. 11 115, الدم.

 : (5) آه نطم ه1 ؟ه1-آطفصتنفشم', طاتغ « كل طنستفةفط» دس اف اكتم ه1. ةا. 4
 ©وزدسم 1 50, هرج 8181. 0. (نه18. 1171



 تع 0# كن

 حرم [جاعمم : طف 5156 5غ كلن ةصتقماب 'ةططققم, م09 هننما 011377 4
 طر ةسلغدس 113500 (خ. 76 مزن. 28-1
 جموع" وهؤ 1طد 1"ةسحتنأ ج20 ةطع 2156 05 خ50 110-21 مت 112 01
 ملكتعو : طلق مممععووم ةطعتم (1) (خ. 5. 413-400) * مزج. 2291-3.

 [اللوأزو طع هزار ه1 طلق تقع, نمد 11101 101. 108. .
 542. - 17 ة جنو طوءاك هعاج 511122 113500 320 طلق ةلتتلا"ة (ذ
 78). 8مم 15 10 آناحتنا“ "هدم 11م : 8ادقذط 807 ةا001 01 5ة7طع134

 رمان ه2 طم 1عرماذه 712161, 1طد 1521-21 ةاعطقاطت ( ل. 32). 6161
 ممم مه15 زر اطكوةمتما» 01 ةرجعتق طرت طف "0161 02 6 ةعطم ةقز (002130 177 )
 وتذكا ةلأمدقم (2). ردد. 294-77
 [2لهؤغةهو, مم. 6-2905, هرج طف خدمت 805558, "هانم 711508: 32.57!1-21ة-
 رمتلاعط, 65", ه20 هز> طلق 715161, 1-21[ طحت 201, ةعمطص 28. 11. 0 3006, 2907 :

 ةهج0 هج 1123151-21 هدم 8. 11. 06428. 108".].
 543. - طهرت 0طهو1 6مم ]ةصققعاتق, ؟طتعا 15 هاه: 40
 ج20 25815160 خمدم 11 طماتأ, 220 ةطمزت 261116 (ف' 6-85, نت. 159-61
 «ةقثسم, '810ءطعأأ, 8) : ط6 211160 110ة]هدض8 ؟3ماا11:6 3.1-'131133]1 4

 115 "ن161, ةط6 ةمزج 08 كلا10دقو (8و"هدص) (ةخ. 87. كك. 162)
21. 29-0. 

 [ ل016 (م. 298) هدد ة1"1-1س015131 ةعمدح 8. 11. 01: 642, 109", 4
 (م. 300) هج ةطع ه1 عع ه1 طوس حقعدم انمدط 5151 1. (0) م. 120 : هذ !لةانك

 111 هدص 21-8110612 111 919.
 كرم طوهوز: عمم 8381030 : "611عاماق 62312865 1 4162720 2120 103.
 رس وه قعاتف : 01501067 31 183عط0ل30 : ه "ةهى011 اذ 1[عرمار 263.060 3: 5 068-

 هم0321 01 آل1تؤ (8) 19115 : لاذع ة1-طلسص ةان"م11560 3120 1621118560 27
 سوجرتمم20 0[ مسكاتمءاط : ١ 0هدعطت (خ. 90) : آ[ةم9111 011112868 : ة:-
 ةةعاكم هرج ةاطفص 20 ةرجاتاقد]18 : لهدتط ه1 ةطف 0501 2-21ةتطقطأ (شلع 96
 ةاتط. 544). 22. 301-.
 [ظامأور ةطقت 0عطصقط 0و هدج ةطف هانم 1101348 5616 60[2:761 7

 (1) 1 طمز» 11768 هدخو عتارجمم طوع آطص اآكطقال. 11 47, آةصع. 111 205, هته 1. 390,

 11 182. طق آرب ظفتصلتتتخ دمق2110260 م. 292, 1. 3, هه ةنلتسع ؟خط0 113151-1أ11 8

 ممدصفما ![ةزساتسو 20 37988 912161 150 ذاق مد هل ةمععوةقما» ه2 الواتجتق,
 ه1 ة1-اةمتحع ط, ©طتحاسققم ط, طوسصتسقلر (آنمصق 200168 1[هطقستة0812 17128381168 و ٠
 40). طلقه اتقطتطسع طلق دمههغهد" طف ةاتمز60[08 ؟453 11-21ددند سى ومو آط» ى4قطقأ
 «ظوجر فسح ة1-اللهعاطسأا, 10. 1027 آ, 319, هصل ل. 51. 4-108. ةنط. 547 ىل. 11. 1"هدع طه
 ؟زنءعامإت 04 “ط2 هالحال[ ةستس هرهدع 1م 1ةقفاتغس هوو آدم 1عطقاا 11 489. 1. 4, ادع. 117

.464-55 

 (2) 1.6. 8ةهرمنرندتمسب قمن 04 ةلكمدقم 1هات10هتسر ه0 عجة لقمان ه2 1ةزتتتم 0120 01 0'1هت-
 101186 ؛ 866 كغ. 162. 2. هرج ' ةلثسم « 81هءطقأز » 9, طي 1

 (8) آد 2ة87, هز, هك, 101 827, 051160 طخ 31-3
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 ةطم ةمسس عوق ه2 [طد ظسطوتو (1) تعمم ةطف 205081 1381-21ةلعطب
: .606 

 544. - الاطادت* "67165568 هانا ةعاعق 57 طف 1[جطلعق اط اطعأت "611ه
 ظخمدم ]لود غةءانف ب 28ه 56208 600م5 50 اللدتع 21-طلنط 5160 0616315 6

 [موطلعد ه5 ةسحط (صم»أط ه2 ةمدصعملو هل ةطفتت « طضسعم » (8هرتتصم20)
 زو 111160 (2). احس ع1-طلس م6هم56و هج ةفسكتمءاطب 210 13165 كمدتنمد (ة.
 95. ذك. 177, 150. 'ةفثسر « 81هءطعأ » 14-13) : اندطتتت 0165 04 0ر2 ةوطح

 مدر طلق 16110 ىكسستتتف عم هاكات 1831238618 ( ل. 96) : هدغط ه2 5ةنغك د1-
 طلاس 21 !1[هةان1 (خ. 91, كل. 165). 22. 3304-6.
 رى 13:ع 1ها2115560 31 123.5 115 : 018531هعا1زهاج 05 1 3506-21 ه0

 01ةهد:لم» ب 1طدح 506-21 مه7ةنلف : 0مدتط ه5[ 8582 (3) 0[ 8عرمأ : 7ةلقنع
 ةمععقلقر ملكا 1طد 113531 28 712161 (ل. 98) : ادع 21-1012 8

 103123:86115 2,20 11168 )01121 3611012 38211281 116 1*"ةدج]ع8 ر 126 6661765

 0ةقوطت "همآ1ج, هل "دنس 10115 طلق 313 ءاكم 212. 30-9,
 545 - )ورم هقعانق 227668 10 عاطواطت اللانت* 1-لا طم "ضعطق 01 ط6
 11و ماع ه0 01 [طف (نهزصر 220 115 "161 715118 طتتم : 10617212 13111 21150-
 ممزع طرت ةخموزرو ظنمدص ةللاعرمم (خل. 101: ة5هط 546) دبل 1511 8ةفطتتخ ة1-

 ةةعاعم0 طز: 113500 (ط. ©ئ1ئز ةسوافس هل ظافصل : م12وو ةةلاكم طرت ا[ ه1-
 طمس (خ. 101, ك1. 152. 'ةلطم, « 81هءطمأ » 16-15) : ةتعقط 3113 ءاع هد

 منال ععاسم (4) (ة. 97). طلمذودتتمات 21 182 25ان5, 21:0 ]12 152701
 آد 112551 220 آ1طدد 551151 (ىل. 98). '1نتتاعمدطق85 220 1”"ةهطلعق 31136]ع
 طق 11311512 : 5. 22. 310-12.

 546. - )ورم قهمعانق 2310 165560 طز اذ 1-طلس رب 215 48
 جانو "6هزهع160 : طف 2مم1هوعطقو ةاطق ةهحودت : ةائتتضستمطمو 220 م1118عوز 6

 1[سوطلعق ةمم:هوعا 2150 220 لمان ةطق 131238ءا15 6100مو : اة 21-ط
 ن1 212. 312-4

 ةس [8[عورماتمط 1661 1765 01 لدلق هل اطلت عأ5 0هطط2 عقم هنن 6
 1[”مورصلعم : دافع 1-لا 2 عوتط 2مم2036طعق : 1511 8ةقطلت 511610618 0

 طتس : طلو 610165 10 اهو طق 5[1ذ1هدج مهوعوز 516 0031110 161 01 021-

 ؟ةان لون طوع 121160 : 2م03:1117 ا 127م1 : 8 06311 220 1011816.

 رمز. 315-.

 [اآمأغه هد ذم هدعنعتس ه1 521ه لنس'ه ةهدسنلر نمد 1[[ة11 1. 181 (5).].

 (1) كنه انكم, آذد اكطهلل. 11 326, 51. ظمع. 11. 14
 (2) طق 0068 م05 2هءم0 ذخغط 7؟6هقذوزخط 618180118138. 0018, هد. 117 62-0.

 (8) ظنه انكر آد اكطقلل. 1 389, ادع. 11

 (4) 0م ةاطقق ةةةةهءاع هل 1طط طاكطقلال, ةنح ةطم 1116 ه2 15د وعقب 11 544, اقطع. 17و

.5203 

 (5) 8ه6 180 انكم ه4 كوز هلا-الثط ةررشطو 15د اكطقلا. 1, 105, دع. 1.

6 



 ا

 تميس 2

 11دزت ج1-ط«ئص 71م115 اذ ه1-طلس ه1 قل1ةمزنم : 2 11'1عمه12812 1810 2

 طق 7عوصلعو ه5 8ظؤصتقم زنط 71012102 01 [ط6 66*11, 18 0153:21:01760 01 ةآن

 ]نورت 3؟ان5 : 2 1*"ةقدطلع 3[ [ةعاع هنن 21-8101068 101160 277 1.

 مز. 31-8.
 [اكمأذه هد ه١ 0هوغطر عمم 5151 1. (0) 128. ش
 547. - ةمختود ت05 داعم طر ظن ج1-اناط : ةطق 1""ةطتلعو 4
 دموع ةقعوام : 210005 : 11دز1 21-الأ2 320 طلق 712161* 162 9501-21 ةآ-
 ةةهعاع 8ادده ه0 115 "ن16مث, هج ط6 عتممان0 01 ط175 015056016266 3.120 اظ215-

 ممل, ج20 طف ةيطسستخو : 5دلاعطه0 6060 10 1111 21-طاص 5) 1158 209761-
 مما (8ةمذس). طووخط هذ ةه1أغذ 113500 (1) (ةخ. 105). 1112688 31 131288-
 ال5 : 3 مز2. 3318-9.
 548. - 11106 هأ طم [عررمذذهسط قه, 1 5ة1!1ةدع (2) (ل. 122):

 اذ ه1-طلع م10ا11683 6116 ه00مو"ة11011 01 حاطط ة8ا15 11008 1111 115
 طم ةةجاععد قمع, طدخ 12115 21 8ةطتقم : 1127011811 51166688 2آ[ لق683.1013,

 ٠- 8319مز2. .001186 13116 76816860 126 220
 طاوومدغ1مد طوزدج مور 1طن 506-21 20 طلق طاط01طماتق, 6120128 ظ

 مءدم0731 15 ةدعاعط 20: ظققذس'ه 0156نقمأ 01 اهنا" ة1-آاناطب 320 063:101157
 01 ' لتؤ رز ةقهءعواماج ةةاكعات 59 126 1""ةدطلعم (خ. 124). ]هدا 02 1126 98
 1 11من هس آذص 0-21 تمدعةست : ةطمتع دمسختق1 20511117 (8) : مخ
 ه1 ح 23عاط020 1آمخسس : ][ةسه5 هاد طنس : 06ه55أ1052 05 3. 01ه: عاطق : 6

 ه1 طم زاده 8-21ة]اعطخ رمز. 321-83.
 [ 810165 هدد ذطق 1211 01 ةقءعو]1مد, 220 ةطق "ه220721 01 1111531125 4

 ام 18 عرمأر انماط 1"ةطاوتب 1. 178", هل 85151 1. (0) 131, 8 ؟6160"1"61 57
 11. 200. 9574, 101. 311” : 20 هدد 81-21آعطخ ه0 1[ 21-آلثست "هان 0

 ل. (0) 134.]. ؛
 طظمؤم ةااعتتممانأ18 10 1611111 150 53:1153:0 15 0761 ةاعوتت 210 11

 نسلعرع رسمك دج طقرصققءانق زر 10008 ز طف تمام, 113210372 (طططماطقا“ 01

 آد 508-21) ةهعععاجأم0 10 طتق هعاسمق, هل "ةم13ع6ه0 طز: 1-21'ةدستتتتل د

 015ه:لع* هصل مأ1112عم : 85م1 تاز ولع 06162160 طر طق 6 اطتنقق : طعأتت

 هععووووق (ة.١ 121-116) : ةءورءأأز» 26 طدتصقمءاق طتعاط ا[ ةا]-اط©ان
 8عوأكم 10 28مم هام, 320 50 ءهةدماادتع ]16 كرت ب طمطقات8 101 116 267

 (1) 818 انكر آذد اآكطقلل, 11, 172, اةسع. 111 5.

 (2) 81 انكر 15. 1 467, اقدم. 1[ 50, :

 (8) 8هدع آ1طص ال[مصق» 866 آطص اكطقلا. 1, 61, 51. كم. 1. 188, 1زةغ20 8100]:و

 وع, ةسو. آقكأ. 1. 256. ةعوم»ضلنمع غم ىطندحا-ا[ةهطغمأتسو, 2 204 .11 .8 ١
 1815, 1غ هم طم دزذط الفمتك مطم ةاصخوع»ءملم4 هد طخ وذغاط 8نس. آص ؟ةكدطواكقب زن
 186 عمدت" ةمدصم اخضوق طع طخ. 8هدع 1م 0-21هتز مهد ةدأر 806 15 ةكططهلا. 11, 21, اك.



 هي 20

 ولمافرع : 'ةتذ عمر همطما“ 0[ 83215ءاع 015 عتتذعملا هل ةهعععتتعل : طمح#
 ةرمزممأ 11061215 10 212. 324-66.
 [ظلهأز6 هدد طع كمدخط ه؟ 'ختؤر عمد 811 1. (0) 135., 10. م58

.190-11 
 549. ةطتسعقمل (1) ةمتقسمو هه همنمر عمم الآن ة1-طلدب 570 101-
 1هوبق ص معرومب : طلق 6700م5 ةهلععأ جد ةنااثهطعع 1210 1ةطج35ءانق ب 6

 011م5, هدم 15 7611 "هءعزجو0 طوع طق معمزتا6 : مأ118عم ءطفعاوول : ةكتس
 لاذع ه1- طلت ةهنةعاق 165 ةطق ءهقههآث16 هل هياط 068 هدد ةةدنصق : طم ف
 عمد م0 اةمعمد, د20 "عززععو طف (4 1-1380 : كت. 192-188, هةخ لتس
 « 1]8معاطمأ », 20-19.). اذ 21-آلاط'ه "ةأماثتمف5 21 183م 3ةعان8ق ز 16111 01
 8نموط, 220 04 1طن 5084-21 طم ىمعاعو رمتقعطتعأ : طتق 0ههغط طتعا
 طم 15 ؟1]6همدصع0 طرت 126 6. 2. 326-9.
 [المأم هرج طع ةنطووونعدأ هوما“ ه1 !11نزان* ة1-طلسب 320 هذ 6

 تحوز "عم ه11غ2:516 هرمدتو 01 طلق هوت, ةنمام 1"ةطاوأ, 101. 150".
 طووخط ه2 ةسسعتؤشماطب "دلع ه4 1[ةسقتس (ة. 115. ةسط. 547 حل. 18.)
 م1106 02 ]6 1"جتزست 06 7ةقدظ, طلق 1013121 5من 3:17"[1 51666608 : ه1 طم

 12658 [طدح 1152112 202 عموب طع 112161 'ةططقم 8165 22015 ه5

 ةطم "هاته طرت ط6 1""جطلعم ممذتع ةقءوامد (2) (لل. 8-126) : "وزدنتت 01
 آد 0-21ةرتن ةعوسس ذاع 211 عماسقعو زر 111ه6ه5 21 18د ةةءانق : "210 هد
 1"ةصصتو طرت ةطف آا”موصلعو عمدت ةزعألجت (ة. 125, ةدط. 548 حل. 8.) : عمك
 051 2 0301 81 قلعومم, ةطل ه2 ج مرق عت قلتم 1212.329-
 (21016 هدج ةطق دمتم 01 ةذقنع, 3.20 هد 1طن اتم 2115 6ةءمرصتصع 71-

 جامع ةنمسم 13101, 101. 179".]
 550. - لى 1166 5طةهمغ51ةهمرج طع 1[موطلعم هل اان 21-1011: 126 06611-

 ماعد 82”ج1طهلع (ة.١ 150 جحا '"ةلثس « 81هءطعأ », 3-22 ةسط. 552 لل. 8.)ز

 1طدت 121122115 م10م053.1 10 طاتوت 011 616 1"ةطلعف 15 01: ةظ1160, 2120 3. 13:-

 121 ة[ةءاع 15 رمه16 هد '7'1"عز 01161عد عود طواكءععرح طم 51105 01 ظانط
 ةءعمعأ16ه0 طرب كاع ه1-طاصب ةطف هان مط اط1نوص1285 ةنععوددلأت1 "16 (3):

 1ر1 ه1-طخس ةهمعمدعطمو هرج ةطف ةهمعتشمنرب ه] طف ةداز نوم هك طقس لان

 10511116168 هم عوز ةطفاتم 220 طع. طةطتقاطتسة120 122117. 212. 331-33

 (1) 818 !ائ16, [آطدح آكطقهللا. 1 284, طع 1

 (2) ى د11 دععماتسا 01 [طه86 06عءا62668'11 18 عترو طور ؟ اتقدم ط. ال1 نصاك10طو 0
 728 هر 2عغ61 طقطةزسر زنط 018 250510 ع1ةهرطت. - 8566 ١716 0*'0ه8و228, مم. 58-241و
 هل 18181. 0018. 0. 11. 81-79 : هك 1 اكطقها1. اذه 06 2ةق1 1 97, ظصع. ]
 222 ؛ ه2 آد ظدتمدتلع 15. 1, 298, ظصع. 1 657: ة20 04 1-21"ه:15 15. 11 499 ادع.1آ[ 5

 (8) ططقطقطت, ةموهاتسم ه2 طم نهاتماط الطدتأ“ (8. 01. 0. 48, 11" ), 8978 ةطقأ

 عمدت طخق 086 ةاطع هططق510 0511 مطقهأنو طقعودسدم قم طم موانهدق ةطقش ةاطف 1["ةغاطمت46 07-

 طققأإت, ةطفص طقزتت 17 62060, 738 04 جوهنو»» هن عطغر احا ةنهأ كط03810 01عطخا] 8
50 7 2:68101:60 
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 هلا ١

 551. - 761651 01 طع 1["ةدتلكق طر ةطق ةكلومرم 100م8 : 06ةنأطق 01

 و ةطقتلعطب ج20 015 5311 21 ةل1ممزم, 2120 111268 012 116 1.

 م2. 3353-4.
 [ 1056 هرج طق ةطقتلعاط ةعمسص 5117. (0) م. 139.].

 5نمععووزمر 0[ هه "طولت هاعع ةطمعاعن, 2120 ةطمتت“ هه6هعا هان 168 8

 0[ قرنق ز 5 5*72637 خ"نعم6م 602610060 مذخط ةطم 1"ةدطلعق : هنن 0186131 018-

 عموعع0 ؛ لموصأط اص ا[ عرعمأ : ةطغق ت13 31)51* 6563068 10م2 63:01191-

 17 (ىلل. 138): جمصومأ ه1 طف ةدلازادو ماتسعو, ةه1هتسقس ةطقطب 3 0[1ةانآر
 (ة.١. 137) : طم 1[عوصلعم, ان 710121102 01 ط6 1166, 56156 ه31516 2681“
 8 رمز. 3834-7.
 558. - 8ممعم760 هد[ طع تت ةلعه5 (خ. 144, خت. 196, 'ةخلثس « 810-
 ءطمأ » 21) : همدصما ! طصعستوتر 1616 ةعمدس كذسز 21 ١0 ادع ة1-الانت : 26 8
 111860 هدد 2,11 51065 10 ة1[[ة.ءهاع طق آا"هطلعق : طه هءءاتم1 65 232.15 ةاعو, 0

 عمر05 هرج هطكمرت 10 ا[ عربمأ : 061عدق 0[ ةطق 1”"ةجطلعق طوب الاذن 21-طاسنق 010-
 طم, مطدست» مساعؤم : "هزه1نأطص ع ه1 آحد ةةعانق : ةطتعاعأتلط 315099 8

3387-9 .22 61 
 اذ ج1-طلس م6235 10 311361 8ةصتخقم : "ةهزطل01عواتمعات15 هدم
 هطدتساعةط ءضتماط طق 1[صوطلعق, 220 8ةدتقم 15 [ةلعمد طرت 2هةة116: 2 1”"ةطلع
 [ه"عم ةاتععوولق ةذط ”ة1تةوتسع ةطق كت55061 هل 155 عهطعأممات 112061“

 كس مسعر: ( ل6 1'هرثمدت ). 1طف 1موطلعف ةنعم»1560 هل 06162160 طرب اان
 جا1-طط«اس طوزج معد 8قستمم هصل 11ةهعنقق ('ةلطم « 810ءطمأ » 28), طع
 ةاطعتسم اعتسع 15 دصتموتسع : 1055 02 هدحارت 150 !8[هد1هدنح 11768 : ةطه 8
 210 5م011 2176 21 ]8ةدصهقءاتق : [[صعق هن ةطم 71م7. مزه. 389-42.
 ]مصعب 60 هدساطوت ماعم, ه0 ةمعدط لهدسحعم 16 ةرعتهز 011 ةتتسلفت
 5[ لاس ةممهدعطتسع ةسصاتلمءطر 2 "نعم 15 هذ[ ءصم160 طعاتةن 6

 1[*م"ةوصلعو هدم اقع ه1-ططاسب طاتخ 1ه115 : 1110136 مدح مو]1ف طف 3511132 11ا-
 طقفسسمم ةطقط (1) 05 "ةتمو طق ةزهعم ه2 83عطله4 (ذ. 140, كت. 202) :

 لاذع ه1-ط«اس'و ممعدتت 1مم 2عمتسمأ 0111 ةعداذم ها قلاههروز 931:10 108-

 ام ةطمءاع5 ه1 طةوسقمعاتق, [1ةسقط هسا ةطقتقوت (2)], طنعط 15 "انتسعا
 ( 4. 142, خخ. 200-196, ؟خفتطس « 81هءطعأ » 22), هدا هذطقا* 718668 :

 مموااثرت ؟طفتنعم ر مهدتع ه1 آوسقفعاف : 0هدخط ه1 511632 5131: (3) (ذ.

 146), ةصل ه2 هن ىخلعررم هكقعنه1 ذسختتسماأم ذأ طف طتقاهعتقات : نق

 ةا1معرت هرج طتتتم : 1626160 ه31[طفاته1عهق (خ. 144). 22. 343-66.

 )1١( ةلودغخمسم0 آطص اكطقلا. 11 144, 1. 4. و.  ظصع. 111 8388, ةنتق 6 وفيما :

 ذم. 11 328, 1٠١ 18, ةصسع. 197 8. :؛
 (2) 116 01388'0ا38, 2706-7

 (8) 1818 1146, آد اكطقلل. 1 272, اسمع. 1, 600
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 "طه عمر مان01* 01 811813 11631610115137 210106164 : 06311 05 8

 ةزطقتلعاط : ه3[ 018]عهق : ه0 01 8 010عاطت : 12016 631610118168 : 0638

 ه1 ه1- 1 ةعطتمأ7ةددل, م01 61001 01 182688 : 2. لا11155 ه2 83111 8

 ]ونس هقعانقز طلق ةهرصتسعمعم : 11265 هاج طخ طزع ةطق طلقه. 2122. 3547-8.

 الند ة1- الاسد طف 350111 10 ه1[ ةعاع خطف 1ةهطلعق 12115 111 : طلق 018-

 مموز11هجق : طف 15 هه2767:60 16 ةتاعرمم ه0 065موهةءطقق ةطقعضاعقل 10 183-
 123 ةعاتق : ةطع 1[”موطلطم ة[[3اع 5طقهتتوه* طاتخق 316 018100عع0 ط7 طف 8ة(1-
 أ : قست ةسستشعة ( طه طمع هذ ا[ة 21-آلاط) ه1قهتتصسق 10 116 اذ 160

 هل همانع111816و طم 8ةطتكو ةععا : طف 809ةاظطما", 152 31-1573 8

 اللاند ه1-اداطس'و ةاتنطم 117, 11 35 5310, 2660165و1و : اذن ة1-آل12 1660-

 مرق, 220 طلق طعووطقتم "هازععو غ6 8ع ةسص (' لتمر, « 81هءطمأ» 4-22): ه

 "هن عات [طمات6 ههوهمو : ماطتعاعتط 163768 18ةدطققءانق 10 همداق»“* 11

 الاد ة1-طط«اس هدد 21ه ءاعتسع طق 1*ةطلعق, 320 15 7611 "6عهز760 : 8

 ا م1"عمان طز: 16 0 مزن. 348-00.

 553. - "ط6 1”موصاعو ة11ةءاع طقضاتت 320 228116 73108 0761 6

 مانو : كاد ه1-آداس عم[0160 60 62111 م1"عم31:65 50 ة[1ةعاع اةطقتلم
 ع1معوودعق زد 1[عرمأ ةعدتسما ةطف 1موصلعم طوخنط طزع 1820 220 5ةءو و 51ط11-
 اعط دم هاعم5 3 "310 هرج 510ه 31:0 06163155 طق 1""ةطلعق : 2 6010118 1311 و

 هر ةةمطو دقلكم ؛ 26: ه1-طلس ذص هر هطعم موسعا 16 طق 1ةطلعف
 397 عناد ة. "هر ةن5ءه 59 ةئدص 01د ع قدام 111 طلق 01 21.350-2 .

 لاذع ه1 طلاس 111309156017: 6هو[2 ]15165 هه[ ةتص ةطا083160 8
 160 طه ؟جدتصعل هدتك 101 2 ةاتطة1312118:1 ةاتتلر, طاتن 16 231[ ةتطمأ 10 68

 اطعم هرج هكص عاتق 012 ماهمج117: ةهرماععم ةانعاط همدصم]ةلط15 11831 16 م10-

 لمعان 15 00ممع0: هذطمدع هطاتمعلماتق ات مم5"1 316 "62201760 : 2115781 هام

 1127م1 04 ها هطكمز» ةعمدم 1طات 812211, 10عوزطما" 115 3 568161 01

 رن عوفتع ه0 علقم ر هر 21[ عصمت طر طف 1"ةطلعو 10 ةاتماأ56 ةطعتم 8

 1:عمم1160 : لهدكطق 01 150 018عا1و15 : خطف 8ردوطختسم 1كم م6101* (113121161)

 طقتتسع 561260 همس م7 عمم طع ةضصعمت نت آنعم (1) 220 1م 11163-

 [ةهمع0 4ىست1معطر اذ 21-الان ءةانزهزف هان طلق 116111623215 71411826 5 3

 216211111 م2. 353-4.
 554. - ذم هدماطمعت1هلكع : "626160 1112685 02 ا[ ة1-آل1 : 85

 76850176 10 طودمع 01 21-طلا1ط 01 1108111 (2) 118 5116668801 112 6

 0 طخف هناطمع طخماذطما, ةستخ قدس : 11211181168 ا 19870101 0؟ 116 131-

 (1) 0 موؤطمم» طلق ةمد '1طمسمو 11, 26غ 01 عطف تطعم ]126 02 81:ه28و 770 3

 نودع ةطقتستمع طتف هانطم»*ه ءهجذال1 7 1ص (0هنقه أند ةطمرد1 هر 280 63886160 طخم عطغ 0
 نزلت كم. 5هو نطو. 812 ةطقت؟ 04 10688, هل ءهمدغتساتتةا102 ] 06عجما»إ 11ه 1681و

 (110. آ11ة13 161, هرطاقر 1858, مر. 5-3858 3220 م. 476 ٠.2
 ( 2) ظنه ائ16. 1م اآكطهلا1. 11 169, ظسع. 111 58.
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 ورع 0666ع16م0 : طف معيممو عن طهرمصل ةاطف اكدمطتتة168 : د١1 ة1-طلنت ةم-
 مموعطفم ثور 810501, طاتخ 5110188 هان ان 21-آل1085 1601137
 طم تمانع لوحصسخا ة1-ط©طلس 15-21 هطقطل 715115 آلةص10386115 : 216561215 0م

 (هدقأذةطختسمم16 10 1827م1. م2. 3354-6.
 لادستتعا ةطصعدنةمم 4مستا1معءا : هة2طوا1 ةهلكمو : 0عوتط ه2 هدد كاع
 مطووزعتهسم : مهه1116ةمخغ نسم : لاذع ها-الاس طمهاععد عمق 711 11[

 220 2ع1عم5 50 7616556 طلق (نطط1ق[1312 632011765 (1): 2728© 8

 0ك ج1-طلس'و [هممقور 220 هد ةلعوط 310 هدج المل م0 موانزن 18 "خ8 18-
 آ2؟0  طستع نسصتعقم 10عم0 10 هدف 206» 83ةط (4. 7-166, خلل
 « 81هءطعأ ». 24). 212.356-8.

 555. - 7ءوذط ه1 خطف ةسستع 8انقؤط : طلق طلع هط81ة6ا61 : 8

 هدد طخس : طه 0501 ططقالعأ ج1-آلاط (011881-21) "عوز عاتق 320 15 5116666-
 060 طر اكددسقا ج1-طتص 21-ةطقطت هم (2) مكن طلق ةمح هه طتق 06ماتأإل,
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 ؟6 بيبرلا ريد
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 ١ا/ل ةلسلسلا -

 )405 نيعلا ب
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 ار

 ؟1١1 ةيوار
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 ١11011 4 14ر11 17الو
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 "1 قشمدب فيصرلا
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 ؟11و

 ١٠١١ لمرلا
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 الراو ملكك و 171-

 اب كل 1,1111١1١ اهلا
 االكو ١امل.تال تلو 14و 16و 157

 تر 4 را ل
 [املو

 ٠١ وهرلا

 ١7 نيفرافايع يلاورلا

 1 جورلا

 ”1/ مورلا دلب

 اهو ١ ؟ 1-114 5١٠1و 7-٠١56 يرلا

 ه6 ةرهاقلاب ةيناديرلا
 ١١١و5١٠1والا فيزلا

 ؟14و 176 يلادب رلآأ دج زن دج

 ٠6١ اًَدز
 رو اندرز
 ١1! ناذممج ينارفعزلا

 [؟ قشمدب نامرلا قاقز
 00 ةفالح

 ” 2 نيطاشملا .-
 1١”![ رن ذوردنز

 م16 (ناجنز) ناكتز
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 ؟11 اريجح

 58 ا
 او 6١و الو االول
 16 /عغو 7و

 ه ةلجرملا
 61/1 نيتلا اتسرح
 !”10و46 دادغبب ةرهاطلا ميرحلا

 4١٠١واالا ةزح

 اهركذ رثكت بلح
 ؟1؟ (اتلبقلح ) نيتلبقلح
 [؟0و 110,191 ديم ينب ةلح
 "٠ قشمدب كاحض مامح

 1 - يمصعلا ب

 5 0- مساق 3

 اهركذ رثكت :ةامح

 سا صم
 ١/1 ةلضانملا دلب

 ' )ارم وملا
 ٠٠١ نصح نيراوح

 ال قشمدب تبناوحلا
 اهؤر [ةارءا4 هو ا؟1 و6١4 ناروح

 آلا وا هالحا: همول كل ولاهو لكلأو

 ا نرش ا نر وا

 !الالواا/خ نازيح
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 4-15 افيح
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 |هالو ١151 رم روباخلا

 ؟"١١ نصح دلاخ

 1+ قسما ىوتطلا ىنناخلا
 71١١ نوسماخلا

 ١١1 ةقوناخلا

 الا لتخلا

 64١1و 11و ١ا]ةواالو و 4/ ناسارخ

 "من واكو |او أ هلكو ١ امو 15ا7/و

 ؟ 1111

 ١١؟ نصح صارخلا

 [هرإ- ةبرخلا

 !”11/و1 ١4 تربت ضخ
 4؟و/5 ةرهاقلاب دونبلا ةنازخ

 ٠ .؟رزخلا

 ١71 نصح يفاوخلا

 ؟1/ ىّوخ
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 41/ دادغب قا راد

 5١69 قشمدب خبطبلا -_

 - ةفيذح ىنب

 0 بح

 00 نسور

 11015: وءاخر ملال دادغبب ةفالملا
 ٠ ما
 ”.١ قشمدب يرابذورلا

 م 0 دادغبب 6
 141 قشمدب كولملا سّمش

 10 جفط نبا

 ١/1 نيقرافايع ةيمجعلا
 144 قشمدب يقيقعلا

 الو 1- كلام نب ورم
 الس لئاقم نبا

 0 ١19 اراد

 00 ؟1هو 14/١ ايراد

 : ١54 نالاد

 | ٠١١ لقبلا ثنناد

 0 ْ : ]ه. كرم ياد

 0 ؟11/ قشمدب ةغابدلا

 ١الآو ٠١ 1ر ارا رم ةلجد

 + قشمدب قامسلا برد
 مت غلا قوس -

 ”- نيماحفلا -



 ل

 1317/4 ىمسستا

 115 نسحلا

 5781و 1445و 11/4 ةلماع
 ١ /4 يلع 5

 م انكي ده

 !الكو 74١1و 15١ فوعلبج
 هإفيضه - |

 ه1 ءيط ىلبج

 ؟44و 154 ماشلا ةلبج

 >/6 رئازجلا

0 
 114 ريك يب -
 1 قشمدب ساناب سمج

 >0 ليدحلا

 1/1 قشمدب ٍليقلا -
 را لشغل -

 ؟هالو ال1 11و
 ١١1 رمن بالجلا

1 1" 
 144 روملا

 3 ا ةيسوج

 174و7١1 رم نوحببج
 50 ةزيجلا

 ىلا هاون

 ؟ه[ ,56٠ ؟؟9؟ نصح مراح
 465 ةرهاقلاب ناوجرب ةراح

 ٠٠١ نيزاح

 ١6١ ةعلق ناح

 111 ةتوئاحلا

 [ا/كغو 171, 151/ يفاح

 (1 قشمدب لثاملا
 1244و 119/4 نصح سيبملا
 19٠١ زاجحلا

 41,1 و قشمدب بهذلا رجح

 ؟44ر 14١1و 144ر |؟5ر ١١1١و 15 ليبج

 |31/و 167و 1417/و 114, 157 رمع نبا ةريزج

 ؟هزتر؟1ه و504 ههدو11 6 بشخلا تب

 1/4و[/هوا٠الواءار 115 ةملق ريعج

 551ر1 ١116و( ةجنك » ىرتج



 2 "ملال -

 مال ال و14 17/7

 اد ا ا ل ا

 ١؟1/ دومهاب

 15و 45١1و 12 ةينثبلا

 [11 ةياجي

 711 ةيردنكسالا رحب
 54 ةينيطنطسقلا ب

 هآ ةيمافا ةريحب

 ؟19 146 ةيربط -

 ا/ا اراخي

 ؟ و[ او عر 15الى 4 شلدب

 آ ٠6 قارب

 )6 دلب يلإربلا

 ١١١ سدقلاب دواد جرب

 [آ 6 باج منغلا -

 رار, اهرلاب ءاملا -
 اك و رو 1 ا

 1 / ةيوزرب

 ١١١ ةيزرب

 66 ةقرب

 14 نارزيلا ةكرب

 717161١5115" ةعازب

 ؟؟ قشمدب ريزولا ناتس
 14 ةرصبلا

 ؟1هأو 115 15-160لو 146 قشمد ىرصن
 نإ 111 ل

 ؟4911-

 [7و قشمدب قوس نيطاطبلا
 ا! 11و1 1]و1559و٠115 نصح نيرعب

 ملا ل ا يل ار

 الراو 1/34 هك؛ر[؟هرولالاو

 لا ل ل

 ار او

 اهركذ شكت دادغب
 ؟4 نرعا لتا

 6 194 سازغب
 0 و15141 144, )1لو 176 عاسقبلا
 1 س4

 [-4 ةعيقبلا
 ؟١7 ةعلق ناركب
 [ 16 طاليلا

 ١؟4 ةناليلا

 وك شيلا
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 ١ هر نيتساب

 ١ 5117 قشمدب رابالا تيب
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 [ ولو ع7 و
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 51 ناقليب
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 دج ت

 آلا/ لي ردت

 ١١١ نصح نينبت

 [هآو['ها و1 20و11 455115 سدت

 ؟١؟ دادغبب ةفينح يل| ةب رت
 [[5 قشمدب ماشلا تس -

 0 -١11 ةيرخفلا ةبرثكلا

 ؟[هوا[6 ثلايرت

 ؟1و؟11و١٠1 1و١ سيلشلت
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 001113111191174, 167 شاب -
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 [؟1 قشمدب قدنخلا سح -

 7549 15و 47و 10 و السد قشمدب ديدحلا

 ١171 نيقرافايع شوحلا
 ل ةلدحب تابارخ .هإ
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 ه دايز نب درو

 5/ يرفو نبا
 ناوضر وه يشدو نبا

 دياولاوبا +١

 714 ( هللادبع يسي ىشنولا ) ىلع ىشي ىشنولا
 ا! ناسح نب بهو تشب

 سمش ( شاتقوراي ١ شاقراي دع ي دج
 11 مداخلا صاوخلا

 54 دئاقلا فسوي خوراي نبا

 وبا ناهحرلا دبع نب ( ىلع نب ) نسحلا يروزايلا

 /4 ريزولا دمحم

 ا44و 151-1١0 و ![1١ ةلودلا ديوم نايس يغاي

 نيدلا حالص وه ينايسغايلا
 171 يفرق نب نيدلا سمش نالسرا بوفاي

 *مامو

 71 يفارصنا) ةمالس نب نيسحلا نب ىبي

 11 ينيسحملا يديرلا نسحلا وبا ديز نب
 ١14 يملا (يوعرلا نبا ) يفوعريلا نبا

 ؟/4 124 مداخلا شقنرب
 5/ ساخودزي

 آا/4 ( رمحالا عبسلا ) نالسرا لزق نب بوقعي

 ابليا وه ابلي

 نيكناب وه نيكتاي
 ١4١1 ةلودلا ريدن نع

 ار 151 دما: بحاص لاثي

 44 ليوطلا -
 [/2 بجاحلا فسوي لائي
 94 بييطلا سدناوي

 ؟11 الإ ل
 ! 14 مداخلا فسوي ه٠ مداخلا

 ١1 ةبحرلا بحاص ؟[هو11/ خرؤملا يومحلا هللادبع نب -
 ٠/ ىبنلا بوقعي نب - هه ىلقصلا سناي

 ساتنوتلا وه سانويلا 111 ريزولا سناي

 سرهف

 ىرلاو ندملا ءامسا

 )ه2 ( ةملثع) نصح رمتح| نبا دع | دع

 مر ةءانشرا ؟0ر 711174147 ناجم رذا

 ؟ه كاعاكل خا 71 نصح لك

 ا 1711741 .مستت طالخا او اهلو 115, ١124 تولآ
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 ؟ تاعرذا م

 [”هر ةنذا نا

 ؟1 1و1 ٠١6 نارا ام ١ وا[ تو! 4٠و ور 111 براثالا
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 ءايضو نيدلا جاتو ةقدص ركب وبا ةتابن نبا
 ؟1/ نيدلا

 هنباو ( ىبحي نب يلع نسحلا وبا) نيدلا ملع -

 6 حتتفلا وبا

 512 شاترغ نب يلا نيدلا محن
 يزاغلبا وه قترا نب -

 دمحم نب دومحم وه يوحنلا نبا
 !54و 11 هللا, صنتسملا نب روصنم وبا رازت

51 

 ١1 1 رازت نب دمحم نب -

 و51 لالا
 14,11 هللادبع وبا هنبا ب

 ١11 يسدقملا رصن نب مبهاربا نب صن

 سادرم نبا وه دوم نب

 حتالا وبا يوقلا دبع نب دمحم نب هللارصن
 3 يصيصملا

 112 ةيردنكسالا يلاو ( نيكتفا ) ةلودلا صن
 ١١1 يشويملا

 ناريم ريما وه نيدلا ةرصن
 ه4 دئاقلا نورصن

 ٠/[ و1 5و1 117 بوقعي نب رشح نيدلا ريصت

 اا
 يسوطلا ق١ نب نسحلا يلع وبا كللملا ماظن

 !م١وا١هر 1٠٠١-1٠١9 ريزولا

 يذاقلا ( يلع نب ) دمحم هللادبع وبا ناهعنلا نبأ

0 
 ظ3 ماقلا دمحم وبا

 ه قافث

 !امىفر15ى115557 ل

 ا ةريغ
 ةلودلا فيس نب عيئم وه يريمنلا

 ١١1 ريطع نبا -

 34 ةبوللا
 |17 بلح ةماق بحءاص حون

 [//4ر 472146 كنز نب دومحم نيدلا رون
 مودع و

 ينيرلا وه ىدبل) رون
 ١5.١ و 154 نيكتشون
 565 ريزولا بذهملا هللادبع وبا لفون نبا
 ١١1 داررلا ينءرالا زورين

 (ديز نب ىلع نب نيسملا) ىلعوبا يروباسللا
11110 ]1 

 دياوم ( دما نب نسحلا ) يلع وبا ناسنن نبا
 سصصن وباو ىلع مماسقلا وبا هانباو نيدلا

 را ع

 وبا دمحم نب يدمملا نب يداهلا دج ه دج
 ؟9؟9؟ ىنيسللا يوسوملا نسحلا

 1 ١١؟ توراه
 ه1 هّللب يدتقملا نب نوراه

 ٠4 يربزدلا نيكتشونا نب هللا ةبه

 يفاهفصالا محن وبا عيدب نب دمحم نب -
 !7؟"و١171 ريزولا

 وبا بلطملا نب ( دمحم نب ىلع نب) -

 ١51 ريزولا نيدلا دجم يلاعملا

 ريزولا نيدلا نوع دمحم نب ىبجي ةريبه نبا
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 يبانملا وه يرجبم)
 714 ناورع نب كلملا دبع نب ماشه
 5 ماشه يلا نبا

 نيكتفالا وه نيكتنه
 "1 ١ يفطقرقلا يردله

 ؟؟7 يباحلا ملاس وبا مامه نبا
 ؟١4 يجنرفالا يرفنه

 145 ربوه وشب

 [!" هرب ينمرالا ميه نبا

 ١11 يضاقلا ماسم وبا نايياس نب عداو دع ىو دع

 [؟4 يونغلا سراوفلا وبا رفاسم نب باثو

 "1و ١٠و هاو ه٠ يلالبلا ديحو



 “3 نسب

 ه6 6 خرؤملا نيدلا يقت يزني رقملا

 70و سادرع نب لماك نب دلقملا
 [؟1 و 1٠١ رامسم نب ناسح نب موتكم
 ريمالا ( مهام نب يلع نب نسحلا) ةلودلا نيكم

414 
 فلخ وه بعالم نبا

 | 11 نسحبملا يلاما وبا يمحملا نبإ
 دعس هللادبع وبا نسحلا نب دمحم ىحلملا نبا

 515 ةلودلا

 كيزر نباوه حلاصلا كلملا

 3١٠و١٠1 قوجلسلا نالسرا بلا نب هاشكلم
 اهإلو اهل و )م17 11و11

 1416 ناوضر نب -

 ٠١1 قوجلسلا دمحم نب دومحم نب

 41,41 يفاريسلا اي وكلم

 ٍناسح وه يجبنملا
 يربزدلا وه ةلودلا بخشنم

 12 اجنملا وبا

 60 يلاولا نيكتوجنم
 !/و1 1و1 ٠ يدوبيلا رارفلا نب مهربا نب اشنم

 4و

 اله ريمالا بيغر نب روصنم
 ١14 لماك نب ت

 14 ندا -_

 ٠١ يلاثكلا دلقملا نب يلع نيسحلا وبا ذقنم نبا

 ]ام

 ١٠١ (هلودلا زع يلع نب ىصن فهرم وبا ) هنبا

 نيدلا نع يلع نب ناطلس ركاسملا وبا هنبا -
 االالو ١الكو ١ اهو

 ؟+5 ركاسيعلا يلا نب ةلودل) جات هديفح

 1. يلع نب دشرم ةمالس يلا نب ةماسا س

 ١4! دششرع نب دمحم هللادبع وبا -

 ]911 لينال يسرب وكلم
 71و٠4 و ؟١ دئاقلا ريثم

 12 يشويحلا ةلودلا سيم

 ؟11 رعابشلا دمحا نيسحلاوبا ربنم نبا

 13: عينم

 باثو نب بيبش ةلودلا فيس نب

 1١ يريمنلا
 ١١ 1 نسح هيا ل

 ؟7 لماك ني. <

 /5( يليقعلا دلقملا نب كرابملا ىلجملا يبانب ١ شرابم

 741-715 نودحوملا
 بحاص نيدبلا فرش ( نيكوتلا نب ) دودوم

 |!/4و ١1١1و 1716و 171و185 لصوملا
 ]الو اك اخو 141 1الو 1الالو

 اراك و101 يكنز نب نيدلا بطق -

 15و

 151 افك نصح بحاص ىمر“
 41و 460 يولعلا ب
 /ا نورأه هوبخاو ىبنل) -

 51 نيزولا هللادبع وبا يلصوملا
 ١١6 نيدلا ديشم لضفلا وبا لوصوملا نبا

 ا

 21 يلقصلا ردب نب سنوم
 [/5 هيوب نب ةلودلا نكر نب ةلودلا ديم
 بسملا يفوصلا نبا وه سئرلا نيدلا دي'وم

 يرابنالا نبا وه ديعسلا
 154 كلملا ماظن نب هّادبع ركب وبا كلملا دب'وم
 ١٠هو ١٠و !١ ٠١ ىورلا سونامرا وخا ليياخيم
 : هإ يلقصلا رويسم

 نب دمحا نب دمحم) ركب وبا يسلبانلا دج ن د+

 421( ليف
 ١" سلك نبا مالغ خابطلا حصان

 ه١ يولعلا يرهانلا

 ٠٠١-٠١5 و 528 ناكرت ةكواتلا
 يفاروملا نبا ناببلا وبا ظوفحم نب دمحم نب ابن

 قي



 مصل مرا اح

 ؟6١ ريزولا يلع وبا دعس نب رهاط يفاقدزملا

 مم و

 517 يلع نسحلا وبا ةلودلا دعس هنبا -
 نب دمحا لضفلا وبا كلملا مرك هلع نبا -_

 مسا را ىيذولا قالا
 "1١و 1١1٠١ يسابعلا ةفيلخلا هللاب دشرتسملا

 زن را رت "ري ري

 [ا/ه و!" هزت" لو

 516 يسابعلا ةفيلخلا هللاب ءيضتسملا
 اال" و 15١1و 15 يسابعلا ةفيلخلا هللاب رهظتسملا

 |هاوا٠٠و

 يفتقملا وه هللا دبعوبا هبا - س ساد
 هللاب

 41و 155, 154 116 يديبعلا هللاب يلعتسمل
 5126 يسابعلا ةفيلخلا هّللاب دجنتسملا
 35١٠و 50و ؟ 1/5 و 71 يديبعلا هّللاب ىصنتسملا

 ار

 ٠٠١ يلوتسملا

 "11/ و 1١و 112 يقشدإلا رقنسا قآ نب دوال
 ا هك[ يمكااحلا 0

 ١/1 يلاولا رالسا نار ةلوذلا 00
 اا ١ر1 ١الو 146 اخو

 10و 11و54 يفيسلا <

 [”؟1/و 17١,1١1 ىفوجلسلا دمحم نب -

 اك و 11و ه1 ته 1-1

 مررت رس

 شملتق نب نالسرا جلق نبا وه كلما -
 اذىحالا

 ؟429؟ نالسرا جلف وه دوعس» نبأ

 فرش دلقملا نبا ناردب نب شيرق نب ملسم
 !١م-117١1 ليقعلا ةلودلا
 هوخاو دمحمو لع كودلا انعس هي
 8 ميهاربا

 ه4 نسحلا وبا ملسملا نبا

 ف عيب

 ١١١ و 4177و 47 ىلكلا نائس نب رايس
 ا ناسح هبا

 [؟[ ,[؟١ موتكم هديفح -
 ةرديح يفوصلا نبا وه بّيسملا
 ( يذلا دمحم نب ملاس ) حتفلا وبا لاص» نبا

 ؟١١و ؟4١ ريزولا

 مو4ر[9؟ر 111١11١454 ةدماصملا
 0٠] بعالم نب فلخ نب حجصم

 ؟4 بتاحلا يصيصملا
 15 يعوطملا

 [/5و ١١و 1 يسابعلا ةفيلخلا هلل عيطالا
 7 دئاقلا رفظم
 ةلودلا دعس نادمح نبا وه يلاعملا وبا
 مو , فر نيلكسلم قول نثأ نيدلا نيم

 رس رم كس كر ريل
 [ راو 15و 14ا/و الو الالو

 ريزولا لضفلا نب دمحا] رصن وبا كللملا نيعم

 ما

 54و50 نيسحلا نب يلع نسحلا وبا يلرغملا نبا
 +141 4و

 1-74 ريزولا نيسحلا مساقلا وبا هنا -
 ٠١ دواد نبا

 "] دمحم

 ؟هه وزغم نبا

 يفوصلا نبا وه نسحلا نب جرفملا
 حارملا نبا وه لفغد نب -
 الآ رماشلا دعس نب لضفملا

 , 11 و 5. دئاقلا حلاص وبا يلايحللا حلفم

 14١٠و ١٠و 27 يماعلا ةفيلخلا هللاب يدنتقملا
 مهاوامهولل»و

 هالو 5و 111 ىسابعلا ةفيلخلا هللا رمال ىفتقملا
 1 يعول مارا

 هاج
 (٠٠١ َخّرّوملا يفارسقلا نبا )رهاطنب دمحم يمدقملا

5 



 وما يناثلا يزقب : د 11/2 يميجيلا دمسحم نب يلع نب دسا نب دمحم
 !ها/و 1907 يلاولا ( يفابيشلا قابسلا نب) -
 ٠٠١ راّرملا بلاط يلا نب -
 [1؟ ىلقصلا رابللا دبع نب -

 7١ 1يموسرطلا قوص وبا دمصلا دبع نب
 ؟74/. يخلبلا رمع نب مساقلا يلا نب 5

 يلع نب نسحلا) مساقلا يآ ريزولا نب -
 <١ هلودلا نيز ( يزراوخلا

 يسادنالا هلا د وبا بهو نب كلام نب -
 د

 ٠٠١ 1تيقنلا ىنيسحلا هللا ديبع نب دمحم نب -
 ١11 يليقعلا ملسم نب

 1/4 يلخلا مراكم يللا نب -
 ا؟ ةاررا517 قوجلنلاا ءاشكلم نب (ست)

 !ه5؟واهلوا2ه1و١ةهل]ول5الو 15و

 زامرحلالك و 1364 14و 1 هول

 11و15 141-146و
 ١ خّرّوملا كلملا ديؤم نب

 آ[ة4و 11 زارت نب -

 يورهلا دعس وبا روضتم نب صن نب -

 7٠١ يضاقلا
 يميمتلا حتفلا وبا فلخ نب هللا ةبه نب -
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 وبا ( زيزعلا دبع نب ىلع نب ) ىحي نب -

 !ا/ا/ يشرقلا يلع نسحلا وبا هنباو يلاعملا
 ؟4؟قوجلسلا دمحم نب دومحم نب هاش

 !ا/هو 1١/6 يداكيأ نب دومحم
 ؟4/ ريزولا دحاولا دبع نب دهس نب

 1٠١![ هحارق نبا

 ٠1١٠و 115, 191 ققوجلسلا كطمحم نب -

 مللاكو [؟ نو 0/ و طا فو لا لو

 [آةا وا ة٠و

 ”[1و ه6 يوحتللا رهاظ ويإ ل سل ب

 د

 نيدلا ثايغ عاجش وبا دودمم نب دس دوزجي
 ؟41/ ناطاسلا

 ؟901157” تجاحخلا يدشرتسملا .-
 ١11 قوجلسلا هاش كلام نب -
 ؟05بجاحلا دّلوملا -

 دوعسم نبا وه دومحم نبا
 ا ياتكلآ رفعج نب ميهربا نب دومحم وبا

 [؟/لاع” عز! 1و 16و

 ١1 يبلقصلا راتخم
 1١155151 نوطبارملا

 ها( ةيلقورلا نبا ةلودلا دسا ملاص ىناؤر نبأ
 |14و

 41و١5 ورواه ةلودلا زعم لا هنبا -
 00 الآ دبيسال باوذوبا ةيطع باح

 42 ٠١1
 مهو 1/4 ةلودلا لبش لماك وبا صن س ب
 3 اا 3-19. نصت ني دودنمعما -

 و17
 ,٠/6 1/4 لماك نب دلقملا ب

 35١٠و ]١و 1 ةومحتم نب صن
 ٠١4 لئثاضفلا وبا دودحم نب قباس

 !!4و ١١1 دوسمحم يبا بيشو باثو -
 مالو ![كو1ل1و

 يأرعملا دجملا وبا فيطالا دبع نب يلع نب دشرم
516 

 ٠٠١ ناورع وشب

 4 يدرك دمحا ةلودلا رصن ناورع نبا

 ١15 روصنم نيدلا ماظن هنبا -

 ١7 نيدلا ماظن نب دمحإ ل-

 71 ىسع ةلودلا سمش هنا ب

 [؟1 و1176 برعلا ريما ةعيبر نب ( يرم) ةّرع
1 

 ٠١١ ميرع



 هم ,؟1 يديشخالا روفاك
 ١14 لماكو شب

 ميمو لا
 ١ روص يلو ةليتكلا ١١5

 4ه ريزولا ةئيدقلا نبا
 [ا//.,17/ ريزولا مارككا وبا

 ام6 ينمرالا(ليضاوك) لي
 بحانص .:( ةلودلا ماوق ديس وساإ) ا

 ١٠2١و 155 و 1١ا/و 111 لصولا
 ع

 م0511 و111 1١-7١ 1 جركلا
 77٠ ةاضقلا فرش دمحا رهاط وبا يخركلا نبا
 ؟71 زاخجمالا كلم روكرك
 يلاقدزملا وه ريزولا كلما كا

 ١١ .يطمرقلا ىزيكا

 يَّسْكلأ ١47

 ,يديشخالا دومشك نبا
 ءايض (رضخلا نب مارجب) ديعس وبا يفوترفكلا

 !ا/هو 145 ريزولا نيدلا

 هاوار ؟هر 4و ؟١ رار بالك ونب
 1 ل
 امهواا4و

 ريذولا فسوي نب بوقعي جرفلا وبا سكن با
 را ا

 [./نياسوج ةلاخ نبا ( ناراقو نايلك) مايك
 م

 7٠ه ديلك نبا
 [31 و هه و |" ه؟ , ١ هةلودلا نيما نيكتشمك 2

 [مة والو
 - يكبلعبلا 11١

 ١ 11: يجاستلا ةلودلا رخف -

 ا
 ١41 لوطصا دنك
 [ا/ا/ و 919 روحيا دنك

 (دمحمنب روصنم ىصن وبا ) كلملا دبع يردنكلآ

 تعا ثلا

 //. ريزولا

 145,154 يجنرفالا (ىرهدنك) ىرقدنك

 ا

 ا: نارها

 ؟.١ سب وكلا يا نبا

 [هرا ينايلايك
 م. 1 هك راللا دعا ل د
 7١54 ينمرالا نيوال

 [/ يكرتلا هل
 1151 ةمقل يلا نبا

 ةثاول ٠١5

 154١و ١151و 15 ناوضرل مداخ اباب ْولَول

 5754-45 يحارملا دمحم وبا ريبكآ -
 244,77 دئاقلا ةلودلا بختنم -

 ١ ه/. ينمرالا نويل نبا

 4, دوزاملا نبا دع م دع

 ةلودلا ديدس نسح نب نيسلبا دمحم وبا ىّشاملا
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 4١ دمحم هللا دبع وبا هيا

 [.؟ ىليقعلا كلام نب ملاس نب كلام
 ؟17و 16 ىلع هبا -

 511 يلع نب كلام هئبا -_

 ه2, يعابعلا ةفيللا هللاب نومأملا
 1485 ناوضر نب كرابم

 ١١1 يليقعلا فورع نب لبش نب -

 [؟ 1 ةماسا هنبا -

 نازب وه نيدلا دهاجم

 ةيادلا نبا وه نيدلا دحم
 ١1١5| يلبحلا نجملا

 يروب نب دمحم نب ديعس وبا قبا نيدلا ريجم
 ؟ والا

 نسملا ديحم يلا نب نيكملا تاكربلا وبا ظوفحم

 ؟11 يضاقلا

 4١٠٠و 14 ( متانغلا وبا ) نابلحملا نبا



 3 ضم

 ١ ريزولا سابع نب دمحم جرفلا وبا ناسف نبا

 74-7( هللا دبع نب ) لضفلا

 [1/و 14و11 لضفلا يلا نب -
 5711 كلملا سيفن نب -

 ؟71و517 هلآ بحاص رهجون٠ نب نولضف
 شاطم نبا وه ينطابلا ساطف
 | دئاقلا ياتككآ رفمج حالف نبا

 4191717-00 مك وبا نامياس هبا -
 هآلو

 119/46و 0الو ةو 2ا/ ىله <

 ا0١5و 145 اولف
 جاجملا وبا ىسع نب سابود نب فسوي يوالدنفلا

 مر, يكاملا

 ه٠ ريزولا يلارصالا ءالعلا وبا هربا نب دهف
 قوة

 10و05 بلاغ وبا هوخا -

 1ا/ ناتيف

 1541١ قشمد ةنحش زوربف

 504164 نفلبوو ةلودلا ا فيس ةئبا --

 ؟[ةانو مةؤ رق رايك

 الال نوراق دع ق دع

 ريزو ( يزراولا ىلع نب نسحلا) مماقلا وبا

 11١١ بلحي

 |١؟1ةلودلا نيز دمحم هبا -

 رهوتك نبا وه ةارقلا داق
 ٠٠١ و 326, 1-60 يسابعلا ةفيلخلا هللا ماب ماقلا

 او اا
 ه٠, ؟؟ طيقلا

 خخ وه غلق
 ضف قترا نب ناكس نب دواد نب نالسرا ارق

 577, 51241117 نيدلا

 ١71 نيدلا زع ىفاسلا ( هحارق ) احارق

 ام1 و !؟؟' يلاولا هحارق

 1١11 صمح بحاص ناخارق

 نذرا بحاص بدحالا نالسرا ناغط نب ترق

14 511117 
 ىحي نب دمحم وه يشرقلا

 4/. كرتلا ولرق

 ىبانملا وه يطمرقلا
 /60 و 6 ةّرق وش

 ليقعلا هلودلا ديتعم عينملا وبا دلقملا نب شاور
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 ليقملا (يللاعملا وبا داقلا نب ناردب نب ) شيرق
24 

 !ه/و 1؟ا/ درعسا بحاص نالسرا لزق

 ؟4/ ( يدايالا ةدعاس نب ) سق

 مريس[ ١ يئراملا ماَسق
 1[ مورلا كلم نيطئطسق

 رقنس قآ وه ةلودلا ميسق
 41,41 دمحم ني دمح| يريشقلا

 يكلز نب دودوم وه نيدلا بطق
 دمحم نب ذوهسم يلاعملا وبا ) يروباسنلا بطقلا

 514 (نيدلا بطق

 1ا/ نايطقلا
 ؟1و154 خرم فسوي نب يلع يطفقلا

 يحيمتلا لسا نب ةزمح ىلعي وبا ىسالقلا نبا

 1 م 0 خَرَوملا

 !4؟و 1١8 شملتف نب ناميلس نب نالسرا جلق

 ![عغوا|هريحاه [وا|ه*ءو

 57١1 شملتق نب ناميلس نب دوعسم نب -

 نيل

 ٠١ نيقرافايم يلاو يلغنق
 140 (يشاوطلا) ةلودلا دعس يسماوقلا

 ؟.1 ريمالا سبق

 ١١14 11و16 سيق وشب

 نب صن نب ) لحم هللا هبع وبا يفارسقلا نبا

 ؟1 1 رعاشلا سنص

 آا/ا/ و170 اطخلا ينمي كرت رفاك دج ك دج
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 ١١ 1 يربمللا ريطع نبا

 سادرع نبا وه ةيطع
 ٠١1 يثورلا سارفع

 ١1١ خرؤملا ةبقع يلا نبا .
 ماشه يلا نب دمح| وه يقيقعلا

 امر ؟15 11و ل
 لي"

 !”1/بلاط وبا ةرديح نب ليقع

 نيء نسملا وبا هللا دبع نب دمحم ليقع يلا نبا

 ,١٠١ ؟لم-؟ةلودلا

 ه1 و 6٠ يروصلا ةقاّلعلا

 مساقلا وبا نسحلا نب سابعلا نب ميهربا نب يلع
 111 ينيسحلا

 541 ةلوج نرد

 5١[ ةلودلا نيز مساقلا وبا بجاحلا نب

 1١٠١ بجاحلا دماح نب -

 5١1 ةقدص نب سدبد نب -

 2٠١ بلاط يبا نب

 بلاط وبا ليقع يلا نب نمحرلا دبع نب -

 1/1 ىضاقلا ..

 نب) نيدلا نيز (كشوك ) كوك نب -
 [رخ0و 52.1 ديمالا (نيكتكب نب يلع
 انتي ال4 ل

 /نسحلا وبا كلام نب ملاس نب كلام نب -
 ؟171و 15 يلييقعلا

 ذا نسملا وبا ىلع نب ىحي نب دمحم نبا با

 565 نيدلا

 ةلودلا دعس ىلسيقعلا شيرق نب ملسم نب

1 

 145 مباع ونب

 1/5 هبوب نب ( يلع ن نسحلا وبا ) هلودلا داع

 رعنس قا نب يك وه نيدلا داع

 42و١٠ نسملا دمحم ونا هلودلا نيما راع نبا
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 نو لا

 18و37 سلبازط .بحاص بلاطويا نابع نبا
 نسحلا وبا كلملا لالج هسيخا نبا - -

 1١ يلع

 دمحم نب رامع ىلع وبا كلملا رف كلا كلا

 ت11 نان نب

 |ا112154و 11111١ 151ر1
 16 بئانملا وبا اة

 |: راّلسلا رايتخم نب رمم

 6هر/ب باطخلا نب 3

 59و 54 بالكنب ورمع
 37 ا سنسلا ذونلا ىلا نبا

 ٠و 117 حيسملا ميرم نب ىسع

َِ 0000000 1 5-5 

 ةزمح وه يلرز نيعلا
 و 1و لك زغلا د ع د

 2١و 1١1/6 كولمم ىلغزغ
 ؟16 ىفاسض نبا ىضتنملا نيمالا يونغلا
 ا/ه , 1/1 , 1/1 يديحولا ةلودلازيزعكت اف دجف د+
 خْرؤملا قدزالا نب ىلع نب فسوي نب دمحا قرافلا

 د ل ا را نا

 |[: رائا فول[ هر و | ةال وزو

 1 و1 ا 1 ه1 و

 ؟14و 1111114110 ا د

 م
 51و57 ىلقصلا قياف

 [/5 هيوب نب ةلودلا نكر نب ةلودلا رخف
 6 ريزولا( فاخ نب دمحم بلاغ وبا كلملا رخف

 ناوضر وه كلملا

 ٠١4 هيوكاك نبزرمارف
 ؟/ يلدعلا جرف

 ١١١ مورلا كلم سودرف

 [3/ هي وغرف
 4١ ةرازف ومب

 يريساسلا وه يريساسفلا

 نبا با

 5151و ٠]



 د يا د

 الا 1/15 و 1ةالو 16١ و 15م

 اهو 1465و 141 1الالو !الكو

 47و15 ىط وش
 مرسم 7. ,١ يدييبعلا هللاب رفاظلا 3 ظا دج

 1 ا

 5114 ليربحو فسوي هب وخأ م

 [4, 19و 1و 1و4 يليقعلا بوهوم نب ملاظ

 ا/له 5 و١٠1 يدديسعلا هللا نيذ زازعال رهاظلا

 ماو
 !؟4, 1151و 19١ نيكتفط كباتا نيدلا سيسهظ

 ا ل ل

 راّلس نبا وه لداعلا *م#

 ؟١٠7157 يديبمعلا هللاب دضاعلا

 بحاص ( رهوج برقملا كولسم ) ريمالا سابع
 [54 و١15 يرلا

 نب ىبي نب حوتفلا يلا نبا) ىصمب ريزولا -

 5711951٠١ ( يجاهنصلا لضفلا وبا مب
9 
 ؟4[1ةفاللا دضع ( رصن ) نيدلا رصان هبا

5 
 ١ ينسحلا دمحم وبا هللا ديبع نب هّللا دبع

 45 كلملا تسل مع نبا - ٠
 | 1. هللاب صصئتسملا نبا

 نبا دمحم وبا ةمالس نب دمح| نب نمحرلا دع

 4 يسارحلا
 561 ماس وبا هنا ب

 زييزعلا نب دمحإ نب سايلا نب( مبحرلا دبع) -

 ١٠7٠و 11نيملسملا دهع يلو مساقلا وبا هّللاب

 4.0 خراوملا رهاظلا دبع نبا

 ؟45 تاكربلا وبا ةذا م يلا نب ىلع نب رهاقلا دبع

 نيدل ظفاملا وه ريمالا نوميملا وبا ديجملا دبع
 هللا

 1١ نيقرافايع سيزو ثباث نب كلملا دبع
 71١1 يضاقلا يلبنملا باهولا دبغ نب س

 /1 روصُمم وبا فسوب نب ذمحم نب كلملا دبع

 نيدلا ىضر يميمتلا بلاغ وبا دمحم نب معئا| دبع
 نا

 51؟برغملاب يدهملا ينوتمللا يلع نب نمأوملا دبع

 51و

 ١15 جرفلا وبا يلبتملا نب دمحم نب دحاولا دبع

 نيسحلا وبا نوراه نب د#| نب باهولا دبع

 /1 ( يدنملا نبا يلاسغلا)

 وبا يلع نب دمحم نب دحاولا دبه نب -
 1 |[ مساقلا

 ٠٠١6 ريزولا ماك وبا نودبع نبا
 0000 111194 يازصتلا نويمتم أ
 ؟ه6ه نيدلا دمس نامثع

 | نافع نب ا هس

 ريزولا نساحملا وبا بلاط يلا نب يلع يمجعلا

 را

 1؟/ نيزولا دمحم ب

 10و05 (رمج نب يلع نسحلا وبا ) سادعلا نبا

 | يطمرقلا فيرط وبا رمعملا نب دمحم نب يدع
 6١ه ريمالا ةلودلا زع

 ا!١و ا ةهيوب نب رايتخم س

 ؟ه6 نيدلا رون كولمم نيدلا زع

 |1151 يلاولا ىلضفالا نيكتش ونا كلملا زم
 او

 ؟ه[/و[[-14و 11 يديبعلا هللاب ني زعلا

 44و 40-5
 كتاف وه ينادمملا كلملا زيزعو ةلودلا زيزع
 ١4111454 خرؤملا ظفاحملا ريكحاسع نبا
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 ”هو14و1 5 هيوب نب هرسخادنف ةلودلا دضع

 سا

 511511511 يملسلا ظافح نب ) مذاخلا اظغ

 ردب وه راطعلا
 ١١ (كلملا ديع نب دمح| ) شاطغ نبا

 ا ]| 76



 ضو 5

 74 ريمالا نيتليضفلا وذ ةلودلا مراص
 714 نسح نب ملاص

 يرو مامالا حوتفلا وبا حاصلا نبا

 1١1١و 114 نسحلا حابصلا نبا

 يدسالا دي زم نب سبد نب روصنم نب ةقدص

 ا 10, 155 17و 157/
 /4 15 ريزذولا يحالفلا فسوي نب ب

 ؟1/. يضاقلا ركب وبا ةقدص نبا
 ريزولا نيدلا لالج ىلع وبا ىلع نب نسملا -

 ممم
 دمحم ) اضرلا وبا نيدلا لالج هيخا نبا

 [11 17٠1017 ريذولا ( دما نب

 [ا/الو
 | 118-١١ يليقعلا ملسمل ريزو زعلا وبا -

 [هر يلاولا حالص نبا
 [ 11/ يلايسغايلا ( بويا نب دمحم ) نيدلا حالص

 ؟4/ و 5١6 و راو [11و 10و هو

 6 بويا نبافسوي
 ١51 دمحم وبا روصنم نب هللا ديبع ةحبلص نبا

 ةماصمصلا نب شج وه ةمصاصصلا نبا

 15٠١ ,١4/141155 يجنرفالا ليجنص

 ناردب وه ليجنص نبا

 نيما دمحم وبا نيسملا نب نسملا يفوصلا نبا

 !44,140و 151 ريزولا ةلودلا

 سراوفلا وبا نيسملا نب ىلع نب ةرديح -
 ؟ما, 10-5 نيزولا ةلودلا
5 

 ١44 يلاجملا وبا نسحلا نب فيس -

 5١1١ نيسحلا نب ىل» نب ةلودلا زع

 سراوفلا وبا نيسحلا نب ىلع نب بّسملا -
 عال ا/ا/و1 ىيزولا نيدلا
 نر ل

 نظن 1
 نيدلا يبم داوذلا وبا نسحلا نب جرسفملا -

 111112 1221 رسولا

 [] هالو

 ؟11 يلاولا (يعاقبلا) كاحبض دج ض دج
 5١741111 يميمتلا لدنج نب -

 ه١ يدركلا دمح| رجحلا وبا كأحضلا نبا
 ١هر4و 5١ا/ ريزولا دمحم نيدلا ءايض

 ؟1١٠ بيقنلا هللا ديبع نب دمحم نب -
 /.5 دئاقلا ىاقصلا قراط دع ط دج

 7 124 شنت نب بلاط وبا
 554 ةيفوصلا خيش -

 ,٠6١ 145 ينطابلا يمجعلا غئاصلا رهاط وبا

 اا

 نب دمح| نب هللا ةمسه) دمحم وبا سوواط نبا

 [/1و 11/4 ( ىلع نب هللا دبع

 ١:1 يمابملا ةفيلخلا هلل عئاطلا
 ”11يابيغلا دمحم نب ناخرط

 !ا/1 و ١ 19 يلاولا ميف ربا تغرط نبا

 7 ةرازف نب في رط
 <[ , هر دوسالا دئاقلا راكب نب ( تلوسق ١تامزط
 ماسح نب بدحالا ةلودلا سموش نالسرا ناغط

 ماا/, [. 5, ١0 نيكتق ةلودلا

 كباثا نيدلا ريهظ وه نيكتفط
 ١ هللا دنع نب نسحلا جغط نبا

 ( دمحم نب ىلع نب نيسملا) ليعاسا وبا يارغطلا

 [.7١و115 سيزولا

 ١19 ريزولا دمحم هديفح -

 [؟١و١٠١1و 1٠١٠ قوجلااا دمحم نب لرغط

 0 رار رن

 ب/لا/و/5 قوجلسلا ليئاكيم نب دمحم كيلرفط
 [/؟واهلول١٠٠ وكل

 نيدلا لامح وه ةحلط

 1٠١[ يجنرفالا لجن نب ناردب نب الولط دنق

 ١١و ١١١ دمح| هشاو دئقرمس كلم جافنط

 !4؟ و !؟/1 ةيكحاطناو اهرلا بحاص يركط



 ت0 92-7

 [40و1؟1و116 دوعسم ةلودلا فيسراوس

 [الآو[ 16و! 1 و !ههو!ةلول كلو
 ارامل 6و

 [41 و15111 يروب نب نيدلا ءامج جنوس
 ]هو

 نادمح نبا وه ةلودلا فيس

 501,500,546 يكنز نب يزاغ نيدلا فيس
 ان

 74 دئاقلا ةلودلا مهش نيكتاش دج شاد
 ؟"11فسوب نيدلا حالص دج يذاش

 [1آ؟و 1٠١ مداخلا ب

 |11و 154 157 ىفاح بحاض خّوراش
 نب نايل نإ )دا نب دمع ركب وبا ئئاشلا

 ادا يفاشلا (رمع
 71/4 لمؤم يصقاشلا

 يطقلا ناكس وه نمرا هاش
 5714 رهجوتم نب هاشنهاش

 ! 4.11 يليقعلا فورعم نب لبش
 سادرم نبا وه ملاص نب دومحم نب بيش
 ٠/٠١ ةلودلا باهش نيكتحش

 ؟17 هنآ بحاص رهجونم نب نيدلا خف دادش
14 

 شرق نب ملسم وه ةلودلا فرش
 ردب وه بيطلا يلا نب حس ب

 !44و 141 هاشنهاش لضفالا نب يلاملا فرش

 هو 06و ؛او 41و46 يدضعلا ركش
 ٠٠١ يناكرتلا ىلكس وبا
 ”انل ا, 179 نساوخلا ءارتا نمبش
 !ا/ا" يلاولا ةفالحلا سمش

 ه4, [؟5 يروب نب دمحم ةلودلا سمش

 !؟1 يروب نب حفقلا وبا كعاينا كراللا ضيش

 را

 نامثع كلما سمش )ريزولا هجاوخل
 14. ( كلملا ماظن نب

 اا فياتشسفلا نإ

 [4ا/و1544و6١1 يروب نب دومحم نيدلا باهش

 ! 1و1 [1-4 11و | هراحأ ه1: و! هو

 الا و 4و
 [04, 141 خّراوملا نيدلا ”يقت ةبهش يضاق نبا

 "1714و
 ديز نب ليقع نب دمحم نب هربا يروزرهشلا

 ١5/6 قحسا وبا
 ( مسالا نب يلع نسحلا وبا ) نيدلا .ءامج
 77و 5و1 /١1 ىضاقلا

 نب هللا دبع نب ) حي رهاط وبا نيدلا جات -
 [2.3 ( مساقلا

 [/60 ةوخا دمحم لضفلا وبا نيدلا لاك
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 نيدلا ءاجج نب( نسملا يلع وبا ) نيدلا مجن -
1 

 ؟ا/ هيوش يلا نبا
 ١١5 ناببش ونب

 ريما يولعلا ينسملا رفعج نب دمحم ةبدش يلا نبا
 |؟. و ]6 ةكم

 66 خيش نبا

 5١و 14 حتفلا وبا -_

 فسوب نب يلع نب ميهربا) قحسا وبا يزاريشلا
 | ( يدابازوريفلا

 ”001 نب نكبا يلا نب دمحم يجاريشلا نبا
 57٠ يلصوملا

 ؟13/و 5157 ( يذاش نب ) نيدلا دسا هركربيش

 1 ا ير حد
 ا

 11 رمع هنباو ريمالا ريك ريش
 نب نسحملا نب لاله) يلاصلا نبا دع ص دج

 الا و1 هنو خرؤملا ( مهربا

 15١1و 54 خْروملا دمحم ةمعنلا سرغ هنبا -

 ١م دمآ ريما رداص



 باسملا يفوصلا نبا وه قشمدي سئرلا
 سادرم نبا وه دومحسمم نب قباس دع سا دج

 ١0 ١ يليقعلا ( دلقملا نب ناردب نب ) كلام نب ملاس
 ؟05؟ يباملا بجنتلا نمحرلا دبع نب ملاس وبا

 557 يبلحلا ماه -
 1٠٠١ ,١١1 مداخلا نيكتواس
 14, راو 41و 74و ١ خرتوملا يزويلا نبا طبس

 الهرات و لا

 نير هزر انى ةيراكا لاا
 را ستر هر قنا 2

 مرورك طوال را

 ل
 راو

 نالسرا لزق وهو رمحالا 9 ١

 ١١ يّزمملا نيكتكبس

 + . ةلودلا مامه نب يرصنتسملا روص:م وبا ب

 42 شييس وب

 111 طاريق نب ملسم نب عيلس

 +. , 44,59 هللاب نيزعلا تفي ةيلغ كلللا تس
4/1 
 ؟2 نادم نب ةلودلا دعس تخا سانلا -

54 
 فيضلا نيتبافكلا وذ روصنم وبإ ةلودلا ديدس

711 
 |/.0 و 145 يركتط نبا ( ريجور ) لاجرس

 ماو و
 ؟41 و 5؟4و 114 هي نجر سلا

 ؟1١1,؟14 51١1 يلإولا نيدلا ر>ف كا رس
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 ١75 ليجاص تخا نبا يبنرفالا ينادرسلا
 ,١٠١ 145 يعادلا حتفلا وبا نيمرسلا

 | نابح نب داعس

 نادمح نبا وه يلاعملا وبا ةاودلا دعس
 ؟هه نامثع نيدلا دعس

 اكمل

 ت2

 ا/؟“ ءادهسلا دهس

 511 بجاحلا نودعس

 716 ثايغ نب ديعس

 االو ,١47 155, !ا؟ه- ٠51 قترأ نب نايكس
 ١/ا1و 154

 ١14 طالخا بحاص ميههربا نب يطقلا -
 ؟راو 1241و الاى 1 الالجل الك و 116
 ؟مو

 ؟11 ريزولا ( ىلع نسحلا وبا) لداعلا رالس نبا
 ل

 5/56 قييشرلا كيرب نب ةمالس
 531 712 مورلا نذرا بحاص نيدلا زع قئلس

574 

 ؟74 دمحم هئبا -

 | ١ا/ ةيقوجلسا) خيرات
 ١١1 دمحم نب دحاولا دنع نب دما يملسلا

 يعفاشلا نسملا وبا حتفلا نب دمحم نب يلع -

22 

 41 ميلس وئب

 ".ر( ةلودلا سمش قئثرا نب يزاغليا نب ناميلس

 ٠4" قئرا نب رابحلا دبع نب 5

 اهالو 1! 11+15 قوجلاسلا شملتق نب -

 ؟9؟7 ب دمحم نب هاش -

 خرؤملا ( دمحم نب عركا دبع) دعس وبا يفاعيسلا

 ما

 برح نب دامح| نب ىلع بلاط وبا يريمسلا
 , .ا/و ١7 كلملا لاك

 ١/7 ةئسائسلا

 4/و 27 نايلع نب نائس

 ,٠١ 14و 141/ قوجلسلا هاش كلم نب رجنس

 "الهر ة1 هلة

 46 ,؟؟ رسال” ى؟1 ةبو 1الال و
 ١٠ه نمرالا كلم ب راخشس

 [ها/و "ه4 و [86؟ بجاحلا رقنس



 3 شضفن

 / قوجلس نب ليئاكم نب -
 ؟؟4 ةيوادلا

 ؟4555؟١ دمحم ركب وبا نيدلا دجم ةيادلا نبا
 آ؟6ههوآ٠6و

 [|.-0هو1.1 ديزع نب ةقدص نب سبد

 |هاوا'؟٠و

 [/7 ركب وبا نيدلا زع يسيدلا
 ؟4[ ةيلوكردلا

 7١ ينمرا مالغ يرد
 11 ةلودلا باهش يرصنتسملا ب

 77و11 يمكاملا يليدلا منوا نب ربزد

 نيكتشونا وه يربزدلا
 -1؟١ شتت نب صن وبا كوالا سمش قافد

 01و 6

 1 يقشمدلا

 يرطيئعد وه يرطيمد
 هآ نيقهدلا

 ه[-٠6 مورلا مظع سقودلا

 ؟؟؟ شملتق نب نامياس نب دوعسم نب تالود
 ؟11و 1 17بدحالا نالسرا ناغفط نب هاش تاود

 ١١ مايدلا

 51151417٠ ١1ه زاخبالا كلم يرظبعد

 نب دمحم سابعلا وبا نيدلا ةريخذ دج ذ دج

 1١٠/و 2.7 هللا ماب مساقلا

 دمحم نب ىلع وه نيدلا يذ
 ؟[ 11و هو15 خّرْؤملا نيدلا سمش يبهذلا

 ١و را الا 414156164 و

 مذ ياء الا 1و

 ؟ و

 ةلودل) مراص وه نيتليضفلا وذ

 1١[ ثينرقلا --

 ؟؟؟شملنق نب ناميلس نب دوعسم نب نونلا ود
 760٠-١١1 يسابعلا ةفيلخلا هللاب دشارلا دع ردع

 1 [33و7-111و

 ا/هال؟ يبالكلا ليلا يلا نب ةلودلا زع عفار
7 

 5 حاب ر

 ا/5 ةعببر وشب

 7٠4 11/7 نيقرافايم يلا و كب زرلا
 ريزولا تاراغلا وبا مئالط حاصلا كلملا كيزر نبا

 ِ اا عر ةارامأر

 ١١١ ةلودلا نيزر

 ا مالغ قيشر

 ا 57 اضرلا يلا نبا

 دخت نب كولمللا رحف ناوضر

 020770111 7 دي

 ٍإ |؟هس150 و 117 شقت نب

 00 | |ةلاو !ةالو 16١ !ةلو ]51و
 1 11-144 و )امال ح ل ا/عو

 هاش مارجو ةلودلا جات بلاط وبا هيوخا -

1/5 

 آلا , 17١ ريزولا لضفالا يشخلو نب -

14 
 755 في ىشلا يضرلا

 ,24 مالغ ةلودل) يضر

 معلملا دبع وه نيدلا يضر

 ينوعربلا نبا وه ىوعرلا نبا
 /5 يرصنتسملا ةلودلا ةدع قفر

 *41/ و !1/ يكرتلا شاتقر
 595 ياقصلا قر

 [9 هي وب نب نسحلا ىلع وبا ةلودلا نكر
 ه4 يرمالا دياولا ةركذاوبا
 لاجرس وه ريجور
 41 يلع نب حلاص يرابذورلا

 71 ريزولا تاقثلا ةقث ىلع هنبا -

 49 ةيسورلا

 سادرم نبا وه ةياقورلا نبا

 ١١و١٠ مداخلا ناير
 ةيناحيرلا 1١ 5١41417؟

 هه يبقصلا نادي د
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 ١71 يطقلا ناكس ةجوز نوتاخ دج خ د
 م” + نيكتفط فلا

 //. كبارفط هحوز ب
 | رت دمحم تا ب
 115 هاش كلم ةياد 3-5

 ]زا -  ةحوز سب

 41 يروب ةجوز ىلواج,تنب دارعز -

 [ما 1371-5 خالو
 ١١4 يروب ةدلاو ءاسنلا فرش

 ٠١ ةيريقشلا
 145١و 1؟١1 قاقد ةدلاو كلملا ةوفض' -

 ١٠٠او !4هو

 !1.ناوضرا هس يالا ل

 اال ا/ه شانرت تنب ةيفص عب

 ١71 ست دمحم تثنب ةمطاف -

 ؟.2 ناوشر تنباادنخرف 2
 [.6 يزاغليا تنب لاك

 آ 117 شارك تنب ةرون نوتاخ

 3/0 يزاغليأ تنب ىني ب
 715 ( ىركتلب ) ىتلب كبصاخ
 49, 11 نغلا نيما يكرتلا ناخ نبا
 ١0 ريمالا يلاخلا
 ناخريخ وه ناخرتخ

 ١17 يناكرتلا قتخ
 70 و هاو 017 فيضلا يعادلا روصنم وبا نيكتش

1 

 14. يلاطاسلا هبا غلتخ

 دبع نب دمحم ركب وبا نيدلا ردص يدنجنلا نبا
 56 فيطللا

 ">/6 شاَّرفلا ( ربنع) يواكرخلا
 ري

 ؟١٠ يلاطخلا نبا
 17 هللا صاب مئاقلا ما ةيمورلا ىدناا رطخ

 7 بجاحلا خلطخ

 سس ضن

 1١ شاتنوتلا وخا

 تباث نب ىلع نب دمح| ركب وبا يدادغبلا بيطخلا
 : ٠١5 6١٠ر6 ا/

 آا/هو 146 ةحافخ وس

 /١١[ ٍقوجلسلا دومحم نب هاشناخرف يجافخلا

 آو
 641 رعاشلا نانس نب ديعس نب دمحم وبا -

 ؟رير "0 يفافحلا نبا
 ٠٠١ يدالخلا

 !١7و ١1و 1١8 (يلالكلا) بعالم نب فلخ

111 

 16 حابصم هشا ا < ح

 ٠١1 بوقعي و قحساو ينلا هربا ليلخلا
 ١ا/و 1١7 رامخلا نبا

 [/1 رفظملا وبا يظفاحلا شاترامخ

 [هز" يلاولا -
 ا١ا/ل7و ١1ا/لهو 4١و !5/ يفاميلسلا شاترخ

 يدنجألا نبا وه يدنحوألا نبا
 م94 رعاشلا دمحم هللا دبع وبا طابا نبا
 /4 و 2٠١ هلودلا يلو ىلع وبا ناربخ نبا

 ماصمص اجارق نب( ناخرقو ناخرت+ ) ناخريخ
 !هز و!14و35141١٠1و ال1 نيدلا

 نب ) يلع نسحلا وبا يناغمادلا نبا دع د دج

 ؟١؟ ىضاقلا ( دمحا

 نب دمحم نب يط نب دمحم هللا دبعوبا) -
 16 يضاقلا ( هي ونسح نب باهولا دبع نب نسح

 : !4؟ و 1١4 (نيكتشمك)» دئمشتادلا

 ؟؟؟و1ا/هرا7 دالوا 5

 ٠٠ه زاخبالا كلم دواد

 م هربا قت نواكسا نب

0 

 ١؟4 شملت نب ناحياس نب -
 ٠١ ٍقوجلسلا دمحم نب دومحم نب ب

 ريف رسل راجل رار



 بلا

 ؟11/ ( هللا دبع

 ؟11/ لضفلا نسحلا وبا هديفح -
 ه4 ركب وبا يىرحلا نبا

 نيكتم وه ةلودلا ماسح

 سشاترُع وه نبدلا ماسح

 ١117 يباكلا راموس نب ناسح

 حارا نبا وه جرفملا نب -
 541 نيدلا ماسح يكبلعللاو يجبنملا -

 ١101

 15 بجاملا نسح

 111 بيبش نب عينم نب

 دشارلا يولعلا ( حوتفلا وبا ) رفمح نب نسحلا
 7+ هللا

 الا" ريزولا اص نب -_-

 ىلع وبا ديعس نب دمحم نب ديعس نب نيسحلا

 ١٠<راطعلا

 ادارارب "تل بلاط يلا نيد ظ نيف

 مساقلا وبا وه يزراوخلا 3-0
 صن وبا بالط نب دمحا نب دمحم نب -

 ١١1 بيطخلا

 نادمح نبا وه هلودلا سدان نب -
 ؟/ يضاقلا نيصح يلا نبا

 1414و 1535و 141 ينطابلا مجنملا يكحلا

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ) نمحرلا دبع يلوحلملا
 ١1/2 ( يدعحلا

 4؟ دامح وثب

 !11 برغملاب ةجاهنص نب

 ا (نيسحلا نب يلع) ةلودلا فيس نادمح نبا

 4 لإ ركأايلانملا وبا ةلودلا فهمت هبا -
0 
 نسحلا ةلودلا رصان نب بلغت وبا رفئضفلا

 [1-4 1 هللا دبع نب

 4155-45 ةلودلا دعس نب لئاضفلا وبا

 نسحلا ةلودلا ران نب نيسحلا هّللا دبعوبا

 هاو 6٠ هللا دبع نب

 ”اريحلا ذيع اونا ةلودلا ضان ةدني[] اس

 ا 1ةرك و 4و الا نيل:
4+ 
 41 ةلودلا ةدع ها

 ؟4 ةلودلا دعس نب ءاجيملا وبا س

 14-٠١ نيئرقلا وذ عاطملا وبا ةلودلاهيجو

 111 ( ةجاهنص نب دامح نبل ريزو) نودمح نبا

 خرؤملا يلعي وبا دمحم نب ىلع نب دسا نب ةزنمح

 ىسالقلا نبا وه

 ةلودلا رخف يلعي وبا (نسحلا) نيسملا نب -
 25 قداصلا رفعج ينب نم نملا يلا نبا

 ١١١ سشعاشلا يبرز نيعلا ىلع نب -

 ٠ يل رغما -
 [[6 ةكم ريما شافو نب -

 ١[ ناديمح

 (تارفلا نب لضفلا نب رفمح ) ةبارتح نبا

 ؟1 ريزولا

 ؟1؟و1؟11 ( مامالا تباث نب ناعنلا) ةفينح وبا

 ظ ابن وه يفاروحلا نبا
 وبا هوخاو ريزولا ديدسلا دعس وبا يليوملا

 ١17/1 نيعملا روصنم

 1165 ريمالا رديح

 41, 15 مركلا وبا ديؤملا ةلودلا بضع نب ةرديح
 نملا يلا نبا وه ةلودلا صختسم نب

 ياتكلآ ةلودلا نصح ناعنلا نب مرت نب -

 ل
 ة/و 46 .ةلودلا نانس ىللمملا هنبا د

141 

 يفوصلا نبا وه ريزولا -
 ه١ دحاولا درع نسحلا وبا ةرد.ح نبا

 0م ىلع مهلا سس

 ديل نب ناطاش نب دمحم ناتنلا با شوت نأ

 ١٠و 7/4 رعاشلا

 د ةدماب مدع

 هه ١ ك0 4 داس هي ادتت سسيرتت 1



 [ يناطلا لفغد حارجلا نبا

 [ه-11 و11 لفغد نب جّرفملا هنبا < ت

 74و01 5214و
 -717 جرفملا نب ناسح هنأ دل مدس سس

 بالا و 4

 4/ يلع .

 7/١ ريزولا دمحا نب يلع مسالا وبا ينارجرملا

 /4و 5و 4 والهو

 /4 تاكربلا وبا هيخا نبا -
1 

 1 ينير فالا سافرج

 ٠ 3/ راطسملا نبا
 ٠٠١ ريمالا سمح

 717 يفيسلا يبلقصلا رفعج

 ١ مرا <
 ٠١١ سليب رنج

 نيدلا ريصن وه بوقعي نب رقج

 لصوملا بحاص (ةلودلا سمش ) شمركج
 اه, .16١ !؟الو 141157

 ؟54 (داركا ةيلالحلا

 4١ يلاولا رادلج

 [هاوا٠6 نزخملا بحاص ةحلط نيدلا لامح

 [114-11 يروب نب دمحم -

 يناهفصالا وه ريزولا ب

 وبا ساسعلا .نب نسحلا نب ةزه ن1

 /5؟ قداصلا رفم> ينب نم ةلودلا ضف يلعي

 وبا نسملا نب سابعلا نب ميهربا همح نبا
 4١ ةلودلا صختسم نيسملا

 رخف لضفلا وبا هربا نب ليعمسا هئبا
 ١16 1الو 471 كللملا

 ؟!/و 17,54 سصاط وبا ةرديح -
 ,٠١7 11 صتخم يفقلا

 ؟١1 نيسحلا وبا ةلودلا رخف

 يلا نب دما (روصنم يلا ) نب نسحلا يلانحلا

 نضر

 [ 17-1, 1-5 ( مصعالا ) يلع وبا ديعس
 ١١١ كباتا نيكتبا نب نيسحلا ةلودلا حانج

 |ا1[- 14و 14و
 1 را نوي ونإلا

 115 دمحم نب دمحم ةلودلا ديمع رييح نبا

 |[ ريهج تاكربلا وبا ةلودلا يفاك .-
 01 ( معز نب رفظاا وبا ) نيدلا ماظن -

 4 ( خرؤملا) يزوجلا نبا

 ١الهو 1717و 197 شاب لت بحاص نيلسوج

 [4١4,1١وا 5٠و ا46و ا1م4كراملو

 آ/ارار ]7/510 ه1 نيلسوح هنا -

 51و

 ٠١ يباقصلا رهوج
 م.حاهو 1و دئاقلا ب

 70,507 ريزولا داّوقلا دئاق نيسملا رهوج نبا
0600 

 مدر هر ١١ رو ةماعفس نيادنحم نب شح
 14هو هالو ه:-ه٠وأةللو

 ه4 دمحم هلبا -

 1" نوثراحخلا دع :

 [. نيبآلا قارتلا نيكتشمك نب قراح

 11 يطمرقلا نب ناهبن نب مزاح
 [ل4,105 115 يديعلا هللا نيدل ظفاحلا

 ؟ر هاكر ارا 211

 ةرديح بارت وباو نسملا ىلع وبا هانبا

 كر
 51١,51 ؟بفسوي و ليربجو هربا هين

 [14 ةيرادقاحلا

 7/4 و الز بوم , ه١س44 يديبعلا هللاب مكاخلا

 77و11 دئاقلا (شحلا وبا) مهلم نب دماح
 1/42 يلاولا نيذلا فرش ىشبح

 1 وهلال

 [4ه ىلع وبا دادحلا

 نب .نمحرلا دسبع) نيسملا وبا ديدملا ىلا نبا



 37 نناكلا ووس نب نشب

 [4( يررتلا ركب وبا ) سشب نب رك نب -
 عاجش يلا نب) دمحم هللا دبع وبا يحناطبلا نبا

 6.4 نومأملا (راتم نيسحلا يلا نب كتاف
 م

 ا ١١ ةرديح نئؤملا هوخا -

 !4هو 1459و 14] سدقملا ثنب بحاص نيودغب

 !ا111-174,/171-11و هةر

 اراه -!45و 11/4 1الالو ظالكحا الا و

 114151156 امو
 اال: 15 اهرلا بحاص سروّرلا ب

 "0 اير االو 1[ 2:4 امك

 ! 1/1111 ينمرالا شغبلا

 شاترا وه شاتكب
 ؟4 اسال [ 4 روسكت
 ه2. قيدصلا ركب وبا

 |/.؟يكرتلا ىموم نب دمحم هللا دبع وبا يلوغاسالبلا
 7١1 نيدلا ماسح قالب

 ١17 شاتلب
 [4 و[, "و 5 يكرقلا ( نيكتلي ) نيكتاب
 45و 21 رغلبلا

 1١و 1١1٠١ ةلودلا رون قترا نب مارج نب كلب
 [ام وز 4

 ةيكحاطن| بحاص دنعر وه ىنلبلا
 ١44 ةلودلا رهز شويملا ءان

 ٠١5 ةقدانبلا

 ؟١ هيوب نب ةلودلا ءامج

 ؟05 111 و111, 116 ينطابلا مارج
 !42/ يروب نب هاش

 ]1/1 شئتم نب - ب

 ؟76 زكدلا نب ناولهبلا

 كولملا جات وه نيكتفط نب يزوب
 |[ال-[ 1. ةيكاطنا بحاص ةلودلا داع نازوب
 154 (هبازوب ) هبزوب

 مس

 ١47,145 11526, 1؟1/ ةيكاطنا بحاص دئميب
 4١و |ةملو

 نالسرا بلا نب شتت ةلودلا جات دعا تيا دع

 امل 1١11-7 1١15211١ 1!1١- يفوجلسلا

11 
 !11و 151 نيكتنط نب يروب كولملا جات

 !ا4كرء امم و 14و41 1الو ا 11و
 [؟

 سدراب وه سردات

 [4؟ و 11 (فسوي نب لع) نيفشات نبا

 م56 ريمالا ربت

 ةلودلا جات وه شتت

 !4دو ١44 قاقد نب -

 ربزدوه ربت

 نادمح نبا وه رفئضغلا بلغت وبا
 514 بيبطلا ىسلفتلا

 (شاتكب) قوجلسلا نالسرا بلا نب شكت نبا
 اكو اك

 !؟1/ نزراو سلدب بحاص ةلودلا ماسح نيكتت
 ١الكو 1و

 114 قترا نب يراغايا نب نيدلا ماسح شاترق

 ؟14 17 1-/4 1111١4

 تامزط وه تلوصغ
 !م0 شات نالسرا نب كاري
 ها/ لحفب بقلملا يل رفغملا ليعمسا نب يَ
 نب دمحمو دسا ينبا دمحمو ةرمح مم يميمتلا

 هللا ةه

 ىسردالا يدومصملا دمحم وبا ترموت نبا

 0 ما نا
 اا/و ١-1] ١ ه1و 1 | هواقس ىلواج دج ج دج

 !1١/و ١11 يضاقلا ةلبح نبا

 ؟ ناسح حارملا نبا
 11و 1؟ يلع نب مزاخو دومحم نب ديمح

 *ا/و



 /// كبلرنط بيب ر ناورشونا

 7/1 طالخاب ريزو دوعسه نب نيدلا ءامج سوا

 ا
 [ا/لا/ , "55 يجغرفا دنك « زوخيا) روجانآ

 |!41 ٍقوجلس ريما زانآ

 !46و 1505و 1117 شتت مالغ يفاميلسلا نيكتيا
1 

 روجايا وه روحيا

 سبالا ٠76

 نب مههربا نب ةلودلا دعس (يدلالي| ) يدلكأ

 ماهو 111, 15١4 دمآ بحاص لاني
 مها, 41 يكرتلا (ابلي) ابليا
 زكدلا وه زكدليا
 |؟هو 1؟1 و 11ا/قترا نب نيدلا مث يزافغليا

 اة )الكر 1الء ول 76و ]هكر ا6ا/و

 ماهو[ .السإ .هر 15و
 !”1/ نزراب ريزو نيدلا ءايض بوبا

 5171و 141/ يذاش نب نيدلا محن

 ؟ يدركلا داب دع ب دج

 46 (اذك ) سكحراب
 ١ مالغ خراب

 1,16 قتلا نفذللاب

 14 نيدلا بطق ناغطزراب

 هبزاب ١1"

 اه؟ر اهل, )ذكر 14و 111١1 ةّيطابل
 اذيراورتلريكو الضار ا

 ممعرسال جل

 مولر مالو [ة1و هاو خو

 | هر, يولعلا نيدلا ءامج راجيلاكاب

 ١17 يجانلا نيكتشمك وخا نيكتباب
 411/4 ةلودلا ماسح يك انجبلا
 |ة4و )؟, 111 راّلسلا ةلودلا نصح رايتخ
 ٠١5 51-124 رى إ6 شوسبملا ريما يلاملا ردب

 اميسا[4و ١٠11و

 انامل

 ١٠١ و ,1٠١5 11/14 يلككا مزاح نب ردب
 قترا نب رابحلا دبع نب ( نامياس) ةلودلا

0 

 ؟71 طالخاب نوتاخلا وخا نيدلا

 755101 ةعمب ر نب

 الو 111 ةلودلا فرش بيبط يلا نب
 الا" كتاف مالغ

 |الكر 15717515-154 ليجنص نب ناردب
 |5ا!لى اهو امو لالالو

 [ 0 يدركلا ب

 [ا/4 (ديعس نب لئاضف نب ليعاسا) يسلدبلا

 25 ميدي نبا

 1551-144 ربرللا

 ه44-1,5 مداخلا ( ناوجرا) ناوجرب

 41و41 54و 1١4 قيرطبلا يجربلا

 ريبكلا ءول و وه 3

 ١/4 ناذمهه بحاص قسرب نب قسرب

 رقئس قآ وه يقسربلا
 ؟١؟و11 1 يحيمللا لدنج نب قرب
 تا2+ ور 151 قوجلسلا هاش كلم نب قراكرب

 االول 16و

 ٠١ | يخلبلا دمحم نب يلع نسحلا وبا .نيدلا ناهرب

 ا

 !/1 نيدلا دهادم سراوفلا وبا نيمام نب نازب

 1 ير ين ل و ا

 ؟55و؟66و؟11و5؟1و

 5711 نيدلا فيس دمحم هبا -

 -765,14/ ةلودلا عاجش (شاوزب) جاوزب

 |11و! ١ ول هملو

 نالسرا ثرحلا وبا ( يريساسفلا) يريساسلا

 ميكر الور مرق لال
 5” هللا دبع وبا ياطسلا

 هدو ه4, 45و41 154و 14 مورلا كلم ليساب
 هز-ها1,4*و511؟١ 1215 يديشحالا ةراشب



 نما يلا نبا وه ينيسملا مهربا نب ليعامسا
 كوالا سمش وه يروب نب
 119 قف ةلتحشا  نيدلا نيز راللا
 و

 [74 و 11 و 145 يعادلا ينطابلا يمجسملا -
 ؟ها/ ببطلا لضفلا وبا راقو نب

 ١ ينيسملا مساقلا نب يلعي يلا نب

 ؟.075و؟01و1511 1846و 1142 11(ةيليعامسالا

1 

 نب ىلع نب دمحم رفعح وبا نيدلا لامح يناهفصالا
 ؟01 7 ار[ يزول نوضننم ىلإ
5 

 ١57 بتاككآ رمع نب صن وبا -
 12 .. < نيكتواس ن3 :فبيفسا
 | هر“ ( اووابص ) يفاىرتلا ذيهفصالا

 1 ها/ يممصالا

 ؟51:-1؟4 و ١14 جنرفالا
 شويملا ريما نبا هاثنهاش مساقلا وبا لضفالا

 ا41و |؟الو |؟6ر |[5و !١ 4ر4 ردب

 امك امر اكو ظالم و االول

0 
 [14لمكآلا دمحا (رصن وبا) هنبا -
 ناوضر وه يشخلو نب -

 11و٠5 حتفلا وبا دمحم نب دمحا حلفا نبا

 ؟1/ يعيفشلا لابقا

 زسناوه سيسقا
 [41 كلملا ريثا نسحلا ىلع وبا شقا نبا

 |1244 114و 4١٠1و 1١ داركألا

 ؟64 ةيلالجخلا

 ؟الالو 4511 بجاملا نيدلا دسا نكأ

 [4هو
 دمحم وبا دمحم نب دمحا نب هللا ةه ينافكالا

 مالو
 لضفالا نبا وه لمكالا

 "7 اضن

 15-1151 ناوضر نب هلودلا جات نالسرابلا

 |14و
 ١٠٠و 15و 1 !قوجلسلا دواد نب دمحم -

 ٠١ 7و
 !4/ و ١1 قوجلسلا دمحم نب دومحم نب

 ١ما[و155و

 711١ شاترغ نب نيدلا محن يلا

 15؟/ ريمالا ساتلا

 1١01/4 شاتئوتلا

 ٠١4 يكرتلا زكدلا
 ١ |0271 كلياثا نّيدلا.سمش (زكدليا) -

 1١-473911 روصنم وبا ( نيكتفه ) نيكتفالا
 5٠١ و [117 يجنرفالا شنفلا

 114 انحوي هئباو مورلا كلم سكيازكلا
 54و 1 517/ ناملالا

 ١١14 جنرفالا كلم نبا تربنالا

 ١1 ١ نود ودالا

 يلامجلا ردب وه شويملا ريما
 اذار يكنز نب :دمحم نيدلا ةرصن ناريم ربما

 5/76 [و95060و0-592و545و

 ١56 مساقلا وبا جاحلا نيز نيدلا نيما

 نب دمحم هللا دبع وبا) ةلودلا ديدس يرابنالا نبا
 مه. 144 11و51 ( مركلا دبع
 و

 /4 يلع وبا .-

 ١٠؟و ١٠و15 ةلودلا نيز ىبحي نب راصتنا

 ١1[ ( نانزرا يه) ناكدنا

 نيدلا نيمم وه أ
 59 ( ةيراح ) دارفنا

 /1شويجلا ريما يرب زدلا روصنم وبا نيكتشونا
 21 ا

 ظ كلما زعوج -
 ريزولا ينيقلا دلاخ نب نيدلا فرش ناورشونا

 ريفر كرار



 اناا

 باتكلا يف تدرو ىلا

 [؟. يليدمحا رقئس قآ#+ | +
 لصوملا بحاص يقسربلا نيدلاإ فيس -

 1ك

 - 111 بلح بحاص ةلودلا ميسق ب
 م

 -7.5,141, 115 يديبعلا هللا ماكحاب ىنالا
 اممم هولا

 ؟14و 1.6 زاخبالا

 574 يرامرس بحاص ريمالا هربا
 ه-15 دومحم وبا رفعح نب ب

 ١١17| قترا نب ناكس نب ب
 00 يطقلا 3-5

 |7؟و 151 يلسيقعلا شي رق نب -
 ؟4.تراا/ كيلرفط وخا لاثي نب ب
 !؟ال, ١١١ دمآ بحاص ةلودلا رخف سس ب ب

 12 ا

 ١734 ريمالا قانرلا دبع نب قبا

 نيدلا ريمي وه -
 ١٠و14 يزراوملا قوا نب ( سسفقالا) زسثا

 اك |؟-
 ١/٠١ اجاوخ حتفلا وبا ةلودلا ربثا

 74 يفوكلآ نبا -
 نالسرا نافط وه بدحالا

 ؟١١ ( هيقفلا ليثح نب ) دمح|

 كلملا مرك لضفلا وبا قاّدرلا دبعنب -
 72. ريزولا

- 

 كلملا ءايض (رصن وبا كلملا ماظن نب دما
 1١و 1١1 ريزولا

 ؟ يولعلا يقيقعلا مساقلا وبا ماشه يلا نب -
 07 يعادلا بوقعي نب -

 !11, ٠١4 يكرقلا هاش
 ريمالا (نادوسهو نب ميهربا نب) ليدمحا

 | 16, 1ا/ا/- ١1/4 يدركلا
 رقنس قآ وه يليدمحا

 بلا نب شتن نب نيدلا ريجم (شاثكب ) شاترا
 |هالو 1651و 1545و اهو 156 نالسرا

 11٠ ريمالا قاّذرلا دبع نب قتدا
 ناوجرب وه ناوجحرا

 717 قترا نب دواد نب شمغت نالسرا
 1١14 ذقنم نب كولمم -

 ؟70و 971,911 كلب لرغط نب هاش -
 4١٠١و ١٠1؟ مورلا كلم سونامرا
 مما رأالا و اال٠ و اةملو ١٠و55 نمرالا

 م” ك7 1
 موك 8و

 ١1٠١| يغيسي را
 [؟7 ( لبيقعلا لبش نب ١ كرابملا نب ةماسا

 : ؟هره ةماسا ونب
 ؟17 رهجونم نب رواسالا يلا نبا

 ؟؟14 ةيراتابسالا

 ١١ ىطمرقلا قحسا

 حوك د يش وه ريمالا نيدلا دسا

 فيا





 مست مو 0

 اميظع الانق اولتتقاو جركل دصق نكدلا كبانا ناب ربخلا لصو ةنسلا هذه يف نا : اضيا لاقو
 ةّدم كبانا يقب و . ريثك ءيش نيملسملا نم بميو ةعاجج سأو ةعامج لتّقو نوملسملا مزتاو
 مهنيب ىرج الو ضعبب مهضعب طلتخا امو نيوا ءارحص يف اوقتلاف ممدصقو اريثك امج عمج مم
 ركاسلا عمجي وهو ناوجخن ةلنيدم ىلا زكدلا كبانا لخدو ءيشب اورفظي وى جركلا تداعو لاتق

 جركلا مز مهدجني هللاو موقاي و اورضحبل ءارءالا ةعامجو طالخا بحاص ىلا ذفنو
 نمرا هاشو هاش نالسرا ناطاسلاو زكدلا كباتا دصق 7١ ةنس مَّرحملا يفو : ضيا لاقو

 قاخ يف ناذممو ناجيب رذا 4 ام هعفف زكدلا دلو ناولهبلاو نكي ناي ركاسعو طالخا بحاص

 نيب ام صو رهشقا ىلا اوجرخو سناءودو يرول ءارحص اورواج نا ىلا جركلا ةيالو ىمحيال

 اوّقدو اهيف ناكنم اوبسو عايضاا اوبرخاو ةيالولا كلت اوبهنف ثيلايرت ءارحصو كاعاك لخا
 هلابزاك انواع شل د ,ةضيف يف كلما ساجو ةرامع يحاونلا كلت يف اوقبي لو عوررلا

 نمرا هاش داعو نيودب ناطلسلاو.... عمجا اوداعو امايا اوقبف مهلا جري نا ردقي مى قيرط

 طالخا ىلا اولخدو لوالا عيب ر نم لوالا ىشعلا يف اواصوف طالخا ىلاو ركب رايد ىلا هركآسعو
 رخآ دلبب هلث َرْي ل ام ةنيرلاو لاومالا نم طالخا لها رهظاو !ًدوهشم موي ناكو دلبلا اونيذو
 طالخاب مايا هثلث ةئيزلا تيقب و



 اك سا 2

 مرلاو مطلاب لابقلا هلابشاو كارعالا هلاجرو هسفنب زكدلا كبانا مءاجو . زاهنلا فصتنا نا
 يس ليللاو

 مكعذغاو مهناقم نع اولاز جوف دعب ًاجوف محنوتأي محناو دادمالاو ركاسملا ةرثككلملا ىأر ايف
 مهنوزأَي نيكثملا راَفُكلا ريهامح ىلع نوملسملا هللا ءايلوا رثاكتو مهاماو مءارو نم فويسلا
 نيلوذخلا| هلل ءادغا نم نيملسملا فاصتناب الأ راهنلا تفصتني ملف ٠ .ارمجو اصقر مودي و نأ

 [قفدطاو ءارغلا ىلع مموطسنف مخ اعشو مهلاطنا نم ٍلجر فالا ة 0 ءاهُز يف فويسلا ا

 سقلا ما رحب اوقيسف مريهامجو رافكلا هوجو نم ةعامج طيخأو' ءاوملا رويطو ضرالا عاب

 اهيلع هوجو نادينلا ىلا نومرجملا قاسي اي نكدلا كاتم ناطللا تقوم ىلإ رسآلاو نهقلاو

 اج دخلا ىلع بوحسمو اًرهق رهظلا ىلا فوتكم نف نالذحلا ةرتق اهقهرت نارفكا ةربغ
 | ريض دي رولا ىلع بورخمو

 نوفلسملا ىلوتساو بالقنالا رفطلا نمو يئايإإلاب ةمينفلا نم يضرو هسفن ةشاشعم جركلا كلم اهنو

 ليلو مئانغلا نم يدبالا تاالثماو الكي نييليلا .. ةلقم نيبلللا نم. دحا معي ل تانغ ىلع

 ام ةلم نمو . 0-52 ولولا مهناك نيذلا نالغلاو ةليمملا ةنسملا مايخلاو ةلي زملا لاومالاو مئاوسلا

 ةماعط اهيف ضحي ناك يتلا ةبآلاو ةضف اهلك هليخ اهيف يقسي ناك يت)ا لاطصالا كلما عم ناك
 *اوللاو نايقعلاو رهاوملا نم هتنازخ يف دحوو بهذ اهعيمح يذاب رثاو نوحصلاو قابطألاو دّيملاو

 ه5 نس برحلا هذه تناكو . نانملا لها هب دعوو نآرقلا يف هناحبس هللا هركذ #6

 ايف اومثواو تاراغلا اهيف اودشو جركأ دالب ىلا مابا تمحأ ٠١ دعب ركآسعلا تلخدو انك
 لصح دقو اوجرخو سمالاب نفت ل ناك ةيواغ اهورداغ نا ىلا بارخلاو رسالاو لتقلاو بهنلا
 ةجنك ىلا زكدلا كباتاو ناظاسلا عجرو . محلامآ تقْقَثو مهلاوحا امج تشاترا ام ٌعانفلا نم ممل
 نم اًهنع بذلاو اظفمب موقي نس يطول كبناتا دمقاو هكلم راد ىلا نمرا هاش ىخ.و

 ناطظلسلا ةمدخ ف 3لْف 5 م ناوجخن ىلا نا ىلا راسو اهذالنو اهيحاوض ىشغ نا ةاسع مخ

 وجرم لمأ مهفلخي لو ثوس 0 ١ نا نفاس البلا ازاهوو ناذجخ فدو

 ىدامح يف همه ةنس يفو : هخيرات يف قزافلا هلا ام اذهف ةنآ ةئيدم ا يف دعب نم ناكلام اماو

 ذاغو ًامايا اجب ماقاو اهكلمو زكدلا نيدلا سنش لّضوو اهولخاو هنآ ةنيدم جركك | تلخذ كوالا
 يرتج ةئيدم باب ىلا زكحدلا نيدلا ساش فرصناؤ امترامع ف عرشو اهنع - دعب نم ضع اهيلا

 جركلا | ءاقل ىلع مزغو
 اقاخ مهنف لتقو ةميطف ةعقو جركلا يرامرس بحاص مهاربا ردمالا عقوا ةنسلا هذه يفو

 مارك نم حاج نعناف | ريثخ

 نولضفو دادش ريمالا يا هاشنهأش ريمالا ىلإ ةئآ زكدلا نيدلا يل للم ةئسلا رخآ فو
 هين بجر لوا يف هنا : هو ةئس ةمحرت يف اضيا لاقو . رهجونم دالوا نه اججاحضا اناك نيذللا
 لاقو . هعضوم دمحم كلملا هدلو يلوو قوت مورلا نذزا بنحابص قتاس نيدلا نع نا ربخلا لصو

 ريالا نم اهوذخاو مايا اهؤرصاحو 2 جركلا ١ دصق ه٠ هنس نم لوالا عيب ر ريش ف ابقيا

 نم تلضحو مهلبق نم لاو اهيف اوبّترو ا ارز اهوبو دادش يخا هاشنهاش

 جركل ةيالو
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 للبن :قولبرا بارما يف اورواشتو مهعم زكدلا كباتا ىضحو نمرا هاشو ممرساب ءارعالا
 حالف . ىرت اذاف كدالب فرعأ تناو كيأر يأرلا نا : زكدلا كباتالا ىلا مباك امراشاف 7
 ىلع انلاوءا انقفنا نحن : هل اولاقو ناطاسلا اومدخو قارعلا ءارعا ماقف ةللاصملا ىلا ليع هنآ هنم مهل

 انهاه ىلا اشو ءاضغلا اهتًرشو اهتروس نع ديحيو ءاضفلا اهنم قيضي ركاسم انممحو انلاجرو ائدانجا

 ىلا هدوشب (انارمو ماقتنالا دراوم ه هيف ,هددوب 5 هير مالسالا ودع يقلن نا ريغ نم دوعأو

 عزلاو سأيلا هباقب لس 1 عمطلا ةءب رش نع هدزي اذهل ماغرالاو لالذالا

 ةنأطو نيمللا ىلع ةليقث ٌهَبلك د يدش مالسالا يدع ّنا : لاقو يأرلا اذه ىلع نءرا هاش مهقفاوو
 هئاقلل انممتحا اننا انءآر دقو اهلها ةعامح رسأو اهبمنو ني ود ىلع ةراغلا نم هلعف دق أم سمالاب و

 هتمداص٠ نود اندعو هتلواصمو هتافاكم سغ نم انقرفت انا ىريو هتءالبو هير مفدل ناهز

 هعمط دادزي ذكيحف هائيهذا ا 2 اسلا عمجل انئيهذاو انقفنا ام لاومالا نم انقفنا دقو هترواسو

 اهقرطيو هعومجب مالسالا دالب ىلا جري نا قارعلا ىلإ ُدككم هللا دَّدْج ناطاسلا داع اذا دنا ىشخيو
 وشفتو مالسالا لهاب ةترعم رهظتف ةمداصي و هلباقي نّمم اًوفص ةمواقي نمم ةيلاخ هو ه 2

 ماعلاو مهنم صاخلاب 4

 نم دحاو لك ىلا ماق ةاقالملا ىلع نوررصم موقلا ناو تالاقملا هذه زكدلا كباتا 7 ملف
 هللا ءادعا ةحفاكم ىلعو نوصيرح داهملا ىلع ملأ تملع نالا : لاقو ههجو لبقو هقنتع :تءاف ءارمالا
 جركلا كلم لوسر اوعفدو .راهقلا دحاولا ىلع دامملاب مسا عب عيبو رافككا ءاقلل اوهأتف نوٌرصم

 3 ددع محل سيل ام ةيححارتلا نم ناطاسلا ىلع عمشجا دقو مهءاقم نم اولحرو لوقلا نم نيلب

 جركلا دالب اودصقو دحا مرت مرصحي

 هيششقو ضف عمجو دمتساو .ءاقلل 9 هدالب اودصق دق مهاب جركلا كلم مج ملع ملف

 ةاذلاو ةدعلا) نكاح ناو ابر اًهكلأ رك اينع نم نكبض ىوح هه 9 ةبإ ركاسعب جرخو

 ناكو ضعب نم مهضعب ناقيرفلا برقو.. . ةميطلا لاغبلاو ةموسملا ليخاو دارطلاو برحلا تالآو
 اهيف ةيئاث ةقرفو هركسعو كلملا ءاقلل تبّهأت ةقرف قرف ةثالث ركسعلا لعج دق زكدلا كباتا
 بارضلا مهنيب بشنتو لاجرلاب لاجرلاو ليملاب ليما طلتخت نا ىلا اوفّقوتي نا مهرما قارعلا ركسع
 مهةيامم دنع نيكرشملا بولق فعضتو معنايتإب نيملسملا بولق ىوقتل كلذ دنع مهوتأيف نامطلاو
 اوبلقتو اًرارم اهوقالو برمحلا اوبر دق لاجر هصاوخو هنالغ عمو ةثلاقلا ةقرفلا يف مهغقوو
 اًراهجو اًرس اهلاوحا اوملعو اهيف

 تمفرو ةلباقم نيملسملا ركاسعو نيحانجو ابلقو ةرسمو ”ةنمدم هركاسع 2 كلملا لصوف

 ضييلاب نولصفي برملا ىحر مهيب ترادو تابث دشا هل اوتبثو نيملساا ىلع جركلا نم تالّمحلا
 تّدشا الف . مادقلا ةعبقب مادفلا برض ماحلا قرافم نوب رضي و قراوعلاو ىلطلا نيب ام قداوبلا
 معي مل نيملسملا ىلع جركلا عومج تحفاكتو امجرش ىلع اهسأك تّرمو اهجض ىلع برملا ةأمو
 نيناعم ليسلا مّطتلمو ىلإلا مالظك لبخب مهتلظا دق قارعلا ءارما مو نيملسملا نم ةيناثلا ةقرفلا الا
 هللا ءادعإ ىلع اومدقتو نيملسملا نم ممناوخا ىلا اوفاضناو ريمشتلاو مزملاب نيمومعم ريِكتلاب

 ىلا مهكلم ماما نوتباث مهف كلذ عمو مهفقاوم نع مهنوليزي و مهلاطبا نومزمب و مهفوفص نومدعي



 ملا سول دس

 لمحو اج يرتشي راند يفلا رادقم ةمينغا) نم ذفناو ناطلسلا هذفنف ةلجغ . ىلع نالمحي هقيفرو

 ناكرتلا ذخاو ءالا برش مسرب ليسلل ناذمج عماج ىلا مدخلا او ةضفو بهذ تاهرش

 رضيغ ىلا زافجالا كلا ل تين ًاميظع ابحت مهنم اوبمو ٌهتمطقو رخالا ّندلا
 تير دقو اًردان الا سمشلا ايف دحا ىلع عقب ال مايا ةثلث ةريسم سوئصلا بشخ اهيف ةميظع

 + ةنس يف زائبالا كلم ةمدخ يف تنك ام ةضيغلا هذه يف ةعقولا عضوم

 ةين ١ هيف هنق اهدحا ناك يفاثلاو ة هضفو بهذ ل هيف اهدحا ناك لامح ةثلث نمرا هاش ذخاو

 هيفو رهاوملا عاوناب هيما هنو بهذ نابلص دف ثلحا هنبب هيلع ناك يناثلاو ةضفو بهذ

 0 ال دلع ثكااثلاو اهلثم دحوي الو اهتميق فرعي , ال رهاوملاب ة ا بهذلاب هروح ليجحانا

 2 امخاويدب طالخا ناك نا ليق هنا ثيحب زاك“ هن موقبال ام رهوجو ةضفو بهذ نم

 اذ 1 ًاقيش نيت رك ام دنع ةنآ اب ىلع دم ذخأ ام لثم ناكو نمرا هاش ىلا لصو أن
 لصو مويو اندم كاذ ذا تنكو ةمقولاب ناك نّمم طالخا لها نم ةريثك ةعامح نم اذه

 رقبلا نم حبذ هنا ثيحب اميظع اموي ناكو هيف ٌرافلا نم ةءاجو دق تك فالحا لا

 نمرا هاش لصو مايا دعبو ء ءافعضلاو ثيكأسملا ىلع امل قرذو ا ةثامكت رادتب نيموي دعب

 000 00١ بهجأص لصوو لمجتلاو لاومألا نم هلم ىري ل هيش لك اهيف اورهظاو طالخا ىلا

 سل ديب تنكو ناضمر ريش لوا يف همودقل دلبلا ع

 ةتلسار ناجيب رذاب راص ال زكدلا كيانا نا ةعقولا ءذه يف خي راوتلا ةدبز فل وم ىور دقو

 مطقنا دقو ةنس لك يف كلملا ةنازخ ىلا لصي جارخ ناقليب و ةجنك يلع انل هنا: هل اولاقو جرككا
 )00| اداوجلاب مهل لاق ٠ .انل كلذ عفدت نا كنم ديرنو ةنازتملا ىلا لصو ام نينس ذنم انه

 لاَزل الو ًاهرصاحاأو سلغت دصقاو ركاسملا عمجا قحالا دالبلا هذه ىلا تنجو قارعلا تلزت
 الا اهنم يجني ال ا دنا دق كدالب دصاق اناف اهورهظأو رقوق نم مدنع اه اهذخآ نا نود

 روما تداع دقو ناذمس لرغط نب هاش نالسرا ناطاسلا ناكو . ةئسالاب نمطلاو فويسلاب برضلا
 000 1 لل كباتا هيلا ذفنف دوعسم ناطلسلا نمز يف هيلط تناك ام لمحأ ىلا قارملا راسم
 ضهنف . هيلا ةمدقتساو باوجلاو ةلاسرلا هل حرشو اذكو اذكب مججاجا دق هناو جركلا ةلاسر

 رلاجرو بواقلا تعار ةبيهو نوبعلا تقار ركاس اسعب قارعلا . نم لرغط نب هاش نالسرا ناطلسلا
 نم براجتلا مهتمضراو اهروجح يف بورملا مهتبر دق فاعضاب محدارفاو فالاب مداح نزوي

 ركسعلا كلل هعمج ام دونملا تاقبطو مودقلا نم بف عمتجا قارعلا يف ركسب موسإ ' ملف اهروطس

 .امايا اهيف ماقاف ةجنك لصو نا ىلا ناوجنخل نم لحرو ناوجخنب زكادلا كباتاب قحل 0
 دق ين هيلا عّرضتو الو سر هيلا لسرا هلاتقو هئاقل ىلع دمتم ُهناو هلايقإب جركلا كلم عمس

 ( كلسسمو ةديرت ام دنع لزان اناو كفوسي: ام ىلإ دوعإ ثسلو كنم هتبلط د

 ىلنحيو هتمدنب زوفيل ناطلسلا ركسع ىلا ءاج دق ضيا ميهاربا نب ناهتس نمرا هاش ناكو
 ماركألاو زازعالاب ناطلسلا ةمدخ ىلا هلوصو دنع يظحو ةرفاو دّدعو ةريثكر كاسعب هطاس ليبقتب
 « يجحبا » ناطلسلا هبطاخي ناكو ماظعالاو ليجبتاو

 ا نب هاغ نالسرا ناطلسلا ىلع ةضرع كلذب زكدلا كباتا ىلا جركلا لوسر لصو املف



 ددسن بجو ٠

 هع وو مع

 عبارلا ةفيللا وهو ةفالخلا ف رقتساو رفاظلا دعب 207 مهلتق نيذلا ةثلثلا دحا هوداو ظفاحلا ديجملا

 : ةفطنم نوكتو عم اهلا ةلبقب ةتقطنم تقلع“ يلو ةفيلخ لك نال تيبلا اذه اوأُو ثيح نم رشع
 ةاطغم ىلوملا ةقطنم ل تفشك هريغ يل وو تام اذاف ”ةاطغم يملا ةقطنمو ”ةفوشكم هلبق نيذلا

 ىلا رفاس نّمم ةعامح اذهب ينث دحو ٠ .ةقطنم رشع عبرا ةنسلا هذه ىلا هذه عم عماجلا يف لمكو

 داليلاب ناطاسلا حاصلاو رقتساو ةفالخلا ف دضاعلا يقب و٠ صصم رايد

 رهجولم نب نولضف ريمالا اهبحاص ىلع ةنآ ةئيدع سوسقلا بو 00 ةنس يفو : ضيا لاقو

 روكرك زاذجالا كلام ىلا ةنآ سوسقلا اوملسو يرامرس رواجم نزع ىمست هعلق ىلإ ىذمو مزماو
 ىلوالا يدامح يفو . نولضفو دادش لها عيبج ىبسو اميظع باي اتوك بجو ًايكمو هركاسع سصضجو

 سلفت ىلا داعو نودعس هبحاح اهيف زاخيالا كلم 48

 قئلس نيدلا ّرعو نمرا هاش فارطا عيمح نم اهميمح ركاسعلا تعمتجا ةئسلا نم بجر يفو

 خسرخو سرا رم ىلا اوراسو يرامرسو سرفلا بحاصو نزرا بحاص ( هاش تاود) نيدلا رخفو

 ابيلع اوماقاو ةئسلا نم نابعش يف ةئآ ىلع اولزتف مدع (شاترت نب ىلا) نيدلا من بحاصلا

 مزعنا كلملاو ركاسعلا تلصو ( ل )و ةنآ باب ىلع مرمكو زابضجالا كلم روك 0 مدصقف
 ةقلطاو انرك ذ اك هربمأ ا يرطيعد زاخبالا كلم ناك نال نيملسملا نع لمصشاف لإ

 شاع ام هدالوال الو اكس هل يقلي الو هدالوا هجو الو افيس ههجو يف بريال هنا هفلحتسا
 لتقو فيسلا مهبف عقوو ني.لسملا نم ركاسملا مزمنا قئلس دينالا لصفنا املف . سرفلا قئلس“ باطو
 ا تيس ساو هسرفب نزرا بحاصو هنآ باب نم نمرا هاش مزماف ٠ اميظم اًقلخ مهنم

 ثيلدللا ند رسأو ةضاولا ن٠ ماس نم دوعسملاو هباحصا رثكأ لتقو نمرا هاش كرب بنو ىمحي

 01 6 ا 0 اهريغو ناكس تيب رباكأ نم لجارو سراف فلا ةعست رادق»
 ىمحيال ”قلَخَو امأل طالخا ةبحاص

 هان عمتجي مو داعف درجذ انه ةبالو ىلا لصو ناكو نيدلا محن بحاصلا ةركلا ربخ غلب و

 كلم 3 لصدوملا ريزو نيدلا لامح ريزولا ة نيقرافايم ىلا لصوو ةمقولا رضحالو نءزا

 نعرا هاش باحصا نم ناكو درك ابسا بحاص يفطقرتلا يردله ريمالا يف مم لو زاجبإلا
 ”دحا هل ا نيملسملا نم ىراسا امج ىراثإو نانو فلا ّح ذقنو هقلطاف ةمقولا يف ل

 ةعقولا يف اورسأ اوناك نييزاجح موق ىرتشاو ”لامالو "لها الو

 اوبمو اهيلا اولخدو نيود ةئيدم ىلع جركا ترا 22 نم نابعش هش يفو : ذا لاقو

 ناك يقل ةرانملا اوضقنو ىصحي ال اًقلخ نيملسملا نم اورسأو ًاميظع اًقلخ اولنقو اهيف ناكام + عيمج
 رودلا رثكحاو دجاسملا اوبرخاو ممم عقوا ةعقو يف جركل مجاَج نم بدلا باقر

 ىلا اوداع مت اًقلخ اورسأو اوبمو يرتج ةئيدم اودصقو اوجرخو ةذم اوماقاو سلفت ىلا اوداعو

 ىصحت ال مانع اومنغو لجعلا ىلع يراسالاو سيلفت
 نالسرا ناطلسلاو نمرا هاش سك ههم. ةئنس نم نابعش عسات ءاعبرالا موي فو: اضيا لاقو

 ةرك جركلاو زائبالا كلم نزرا بحاص نيدلا رخفو زكدلا نيدلا سمشو كب لرفط نبا هاش
 نم مهنم مو ةريك حبق مقا اورسك و كانه ةمقولا تناكو يركركلأ نصح هلا اواخدو ”ةميظع

 0 هناميارشلا ذخأو ةضف ةفلامم تناكو كلملا لبطصا ذخأو ىمحي الو فصوي ال ام لاومالا
 ”ندلا ناكو ناطلسلا يدي نيب دحاولا ”ندلا رضحأو . هبف تناك تلا ةضفلا نائدلا ذخَأو هيف

 أ

 تقترح
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 بنتو فافشالا نع ةهازنلا» لدعلاو فاصنالا لاعتسا طورشو ماكحالا نيناوتب
 كلذب روشنملا هل بتكو مكحلا يف لاصفا نسحاب اياعرلا نيب مكحو ملظلاو ىوحلا

 ام ىلع ىمالا هل ماقتساو ةئتلا ةغيلملا هاباصوو ةنسحتسملا هتافصو ةلّمكما هتوعنب
 '1 هلع كئانلا نا شنو ةتاودأ ضني نم ءاضقلا“نان لع ةاضزيو هرثثيو ءاؤهي
 ْ ١١ هدلو هلاغتشا

 ىلع هتاواصو هدحو هلل دمملاو ىتشمدلا خيراتلا لي ذم نم دجو امرخآ اذه
 اًريثك اميلست مّلسو همحصو هلو دمحم انديس

 يجارلا همثذ ريسأ هلك 4 ةئسرخالا عيب خلس هتباتك نم عارفلا ناكو

 يلصوملا يج ريشلا نب ١ .عمسأ نب , ركب يلا نب دمحم هر وقع

 فيلسلل عسيملطو هلطخو كلو هللز هل هللا رفغ

 تام هنا : هخيرات يف لاق قرافلا نع ةئامسحلا دعب نيسمخلاو ةسماخلا ةئسلا ةمحرث كنودو ١(

 واط 00 كيزر نبا 0 9 كاذ ذا "اب ندم ا ظظ 11101 هديلالا هيف



 اهلا وول دس

 ةنامسخو نيسفخو نسخ ةئس تلخدو

 ىدحلا نم ةققد مكو ةجرد مك يف سحّكلاو محلا قتلي ءاثلثلا موي اهواو

 يفو ٠ قئاقد سهو ةجرد ةرشع عبس سوقلا علاطلاو يلاثلا نوناك نم رشع ينلاثلاو
 دحا ١١ نيمام نب نازب نيدلا دهاش ريمالا يفوت ةئسلا هذه نم رفص نم ةعمملا ةلبل

 ةحامسلاو ةلاسلاو ةعاجشلاب فودوم هللا همحر ةلودلا يف ةهاجرلاو داركلا ءارما يمدّتم

 لكو نامزلا عم ءارقفلاو ءافعضلاو نيكاسملا يف تاقدصلاو تالصلا ثب ىلع بظاوم
 0 هراد نم لمن ءاقللا يف رشبلا نسح احلا ليمج ناواو يضقني رصع
 ركلاب ن نم لي و 1 ف اممف نفدف همسأب ةروهشملا ةسردملا ىلا مث 7 5 داضلل كل

 تابإالا هدم ُلرو هل الخ ديمحو هل اعؤا ليمجي هدقف ىلع مس رن ومو هيلع

 : يهو ةرصتخملا

 ٍنايسنو ُهنم ةلفغ يف هيمصت ةيبضم توأأ 020 لفاغ <
 رطو ٍيراخلا سم هارت انبب

 هتراما ف 3 2 كاذك

 هلزانم يف اياذرلا حابد تيه
 ٍسردم بنج !ديحو رقي ىبما

 ” ةقراوم "نيم 2 تشياع ام

 هرئاز ةكلفني ال هللا  ةمحرف

 رقد عرم لك هارث تبغا الو

 اهبيَسب اهنم ةضورت قح
 ةرئاد كالفالا يفببشلا تماد ام

 .نافكا | نيب انيس هارت قح

 ,ناوعاو راصناو دنج نيب ام
 ٍناريجو رشا الب اهترداغف

 ٍناوخاو 3 الو قيفر الب

 ناققو ءاوناب 24 3

 ”نارفغب هم همسح ىوح ادم

 ويفاولاب سيل ثيغب هيلع يمت
 ينافلاب سبل رضيطغ رهز لكب
 .ناصغا نيب اليا قرولا تحانو

 رئاد نمو صاق نم دمحلاب هادي 2ترفظ دقفايندلا يفريخلا لمفي نهم (1957)

 يلع نسما وبا نيدلا يكذ يضاقلا عفر ةنسلا نم رفص لبهتسم سيمخلا موي يفو

 اهيف ةلئسي ةعقر نيدلا رون لداعلا كلملا ىلا قد مد يضاق يلع نب ىحي نب دمح نبا

 لجالا يضاقلا قدمد 'اِضق لور هلا وس باجاف هب لاديتسالاو ءاضقلا نم ءافعألا

 ةفرعملاو مهفلا ءافصو ملعلا روفوو مدقتلاب روهشلا وهو يروزرهشلا نب نيدلا لايك مامألا

 دمحم نب يلع نب نيمام نب نازب سراوفلا وبا وه نيدلا دهام اذه تلق : : ةيشاح يفو )0

 دادغب لامعا نم افوقد يحاونب قارعلا يف مهدالب مينم ةفئاط يهو ةّيلالملا داركآلا نم وهو
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 هيدل مهفوصحو هبلا ةحرتقا امو مهرساب مهذفقناو نيدلا رون كلم لا سح يف نيمسقملا

 فاحتالا نم ءادسالا كولملا ءايظع لاعفا هبهاضي' اب لضفلا اذه مورلا كلم لباقو

 نم ةميخو سفن رهوج نمو ددعلا ةرفاولا سانجالا ةفلتخلا ةرخافلا جاميدلا باوثالاب

 | ف احدع لع ع ةيلغا لويخلا نم نسحتسا 0 وار هس اها الا

 طظسوالا رشعلا يف نيملساا نم اذحا ذي و اًدومحم اروكتتم هدالب ىلا ادئاع هلزنم نم

 امفوخ ببقع تنمأو اهقلقو اهجاعزنا دعب بواقلا تن ايطاف ه4 ةنس ىلوالا ىداجج نم
 ني ركاشلا دمح ةمعنلا هذه ىلع دمحلا هللف اهقرفو

 هركسعلو نيدلا بطق هخال عنص نيدلا رون لداعلا كلملا ناب كلذ دعب ربخلا دروو

 ةعمملا موي يف جترفالاو مورلا داهلل نيدراولا مهباعصاو ةالؤولاو نيمدقملا نم ةعم درو نو
 راثكتسالاب هيف يهانب الئاه اميظع امس حيال نم ىلوالا ىدامج نم رشع عباسلا

 هل هيشالو هلثم دهاشي ال امم كلذ يف هبلا جاتحي امو مانغالاو راقبالاو لولا حبذ نم

 ريثكلا ددعلا لاغملاو لودخلاو ةيبرعلا نصحلا نم قّرفو ةءارغلا نم ةريبك لمجبب ماق ام
 ىلع دئازلا ريثكتا ءيثلا بهذلا نوحصلاو هريغو ةفلتخملا جابيدلا عاوناو علخلا نم

 نائكرتلا ءابرغأ نم ةعامح نا قفت 30 .٠ لّثجتلاو نسكلا يف ادووشم موب ناكو ةرثكلا

 ةماسا يفب نم برعلا ىلع اوراغف هباهتاو طامسلاب محلاغتشاب ”هلفغ سائلا نم اودجو

 | اتعالاو قيرف مهرلا قف نم كلذب ريخلا درو ملف مهيشاوم اوقاتساو مهريغو

 سوفنلا تنككسو هبابرا ىلا ديعاو هوذخا ام عبمج مهنم اوصلختساو مهركر داف روصنملا
 روكشملا دومحللا هللاو اهحاعزنا دعب

 اهتلزانأ نازح ةندم ىلا هجوتلا ىلع هللا هالعا يرونلا يككاملا يأرلا ررقت م

 ركسعلا يف لحرو حالصلا نم كلذ يف هأو انس 13 نيذلا ةرضن هنخا نم اتدانشتلاو

 تاعارتقالاو تالسارملا تعقو اهب طاحاو اهيلع لزن املف ةرخالا ىداج لوا يف روصنملا

 موييف تمّلستو اهب نَم (194) ناميا ىلع لالا ترّرقت نا ىلا تاب راحلاو تاعنامملاو
 اهيلا رظنلا نسحاو .اهلاوحا ترّرقو روكذملا ةرخالا ىدامج نم نيرشعلاو كلاثلا تسلا

 عاطقالا ليبس ىلع نيدلا نيز راّلسهفسالا لجالا ريمالا ىلا تمّلسو اهلها لاوحا يف
 اهروما ريب دت هيلا ضوفو هل

 هوخا بتاكو نم سأسلا عقو ضرم ال نيدلا رون نا هببسو : يزوملا نبا طبس لاق ١(
 نيدلا رون يلع قشف كلملا يف عمطو دبا

 ااا نزع



 د تا

 عيبد رهش نم ثلاشلا سمخلا موي يف كلذ لالا تضتقا نا ىلا بلح ىلا مامالاو
 نم لوالا عبيد رهش نم ني رشعلاو ىناثلا دحالا ةبللا يفو ( 198" ) ةنسلا نم لرالا

 ىلفقبلا تجعزاو ماينلا تظقبا تاجؤم عبرا تجام ةلئاه ةلزاز هفاصتنا يف تفاو ةنسلا
 هفطاب اهك رح اهنَّكَس مث هنكسم ىلعو هسفن ىلع براطضم نكسم يذ لك فاخو
 ناحبسف ةّيئانلا نكحامالا يف اهريثأت ملعي ملو ميحرلا هدابعب فوؤرلا دمدلا هلف هتنحرو
 ميكحلا ميلعلا ءاشد ام ىلع رداقلا

 ةافوب بلح ةسيحان نمدبخلا درو ةنسلا نمرخالا عيبد رهش نم لوالا رشعلا يفو
 ناكو هللا همحر لوالا عيبد رهش رخآ ةعمللا موي يف بيبطلا راقو نب ليعمسا لضفلا يللا
 يف تاباصاب هدنع ىظح دق ناكو هراصنا هللا زعا نيددلا رون لداعلا كلما ةمدخ يف
 عمتجار شهد يافا داق ىلا رفاس هنوكي رةفرعمو هش ءاكذ عم هتداعس برقو هعنانص

 سائلا عامجاو هتقيرط ديمحو هتربخ عم اذه مهنع ذخاو مهيلع ًارقو اهئالضف نم ةعاج
 عنامب الرودقملاو عفاديث ال ءاضقلا نكك هلعف نسح يف هلثم دقف ىلع فسأتلاو هدامحا ىلع

 اهموي تماقا ةديدش حمر تبه ةنسلا نم ىلوالا ىداج نم عساتلا ةعمج+لا موي فو

 ليللا رخآ تفاو مث راجشالا ضعب تدسفاو اهيوتشو اهّيفيص راثلا رثكأ تفلتاف اهتلبلو

 اهتنثم نيك املا سرحو اهكرح اهنّكَسو تقلقاو تجعزا نيتجوم تجام ةلئاه ةلزاز

 نيملاعلا بر ركشلاو دمحلا هلف هتردقو هتمحرب

 ركسعلا ةمحان نم ةجهمملا رامخالا ترصانت هلوا ف ةملا. عم ىلوالا ىدامح يفو

 ةدهاجلا لامعالا ةالؤ نيمدقملا ءارمالا لصاوتب بلح لاعاب يرونلا يككلملا روصنلا
 اكلت يف عيطلاو ةيمالسالا لامتالا دصقل جنرفالاو مورلا نم لالأضلا ةرفكلا بازحا
 ةراكلا يف يهانتلا يف مهركم نم اهنع بذلاو مهرش نم اهل ةباحلاو اهبف داسفالاو

 غازعلل لّهس نا هدالبب هتفأرو هتمحرو هدابعب هفطا نسجب هللا ىضتف ةرثدلا دادعالاو
 صوالخو ريرقتلاو ةسابسلا نسحو ريبدتلاو يأرلا يئاص نم ةييرونلا ةيكلملا ةروصنملا

 كلملا نيب ةيمكحتسملا ةعداوملاو ةدكوملا ةنداهملا ثمحب ةريرسلا نسحو ىلاعت هلل ةئئلا
 تيظننا ثيحب لاب رطخ الو باسملا يف نكي مل ام مورلا كلمو نيدلا رون لداعلا

 لوي اب هتفرعمو مورلا كلم يأر نسجب دارملا هنكو دادسلا دقع يف كلذ يف لالا

 يف تاحارتقالاو تالسارملا رركت دعب بولطاا لمالا رسعبيو بورما بقاوع هبل

 جنرفالا يدتم قالطا نم ةسمتلا ام ىلا مورلا كلم ببجاو تاريرقتلا (194)
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 ةرصن عطقب ربي ربعج ةعاق بحاص باتك لاما يف دروو :نيمويب كلذ لبق برهف

 لوصولا نم هعنمو هدرأ روصتملا ركسعلا يف نيدلا دسا ضبهئاف قشمد ىلا ادع نيدلا

 يف نيدلا دسا داعف هبخا لداعلا كلملا ةيفاعب هتفرعم دنع ه نقم ىلا هذوع ربخ هب نا

 لا ىلا ركسعلا

 بطق هيخا ىلا ياكم ام باوج لصوملا ةحا (8 0( نم كللا لس ر تاصوو

 لصوملا نع لصف املف قمن ةمحان ىلا اهجوتم هركسع يف زرب دقو هوقرافو نيدلا
 زذعج ابا نيدلا لاجج ريزولا دقو وه ثمحب ماقاف نيدلا رون كللا ةيفاع ربخ هب لصتا
 ه5 ؟ةنس رفص نم نماثلا تبسلا موي يف قدمد ىلا لصوف لالا فشكت ىلع نب دمحم

 هللا ةمحلا دق ريزولا اذهو ٠ ريثكلا قلخلا هئاقل ىلا جرخو لْبجَت ىعناو "يز ندخل يف
 تالصلاو ربلا باوبا يف هلام قافناو سفنلا مركو قالخالا ديمحو لاعفالا ليج نم ىلاعت

 تيبلاو مرطاو ةَّكمو مآسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةئيدم يف راثالا نسحتسمو تاقدصلاو

 نيدلا رون لذاعلا كلما عم عمتجاو هركشو هحدم هيلع فعاضتو هذ عاس دقام

 هتيفوتو هل ماكألا دعب هتهج ىلا هدوع ىهتنا ام تاريرقتلاو تاضوافملا نم امهننب ىرجو

 ةتضتقا ام ةفطالملا نم هصاوخو هيخا نيدلا بطق مسرب ةاطنفاو مارتحالا نم هقح

 تسلا موي هصاوخ 11 هوك راس ندا دعا راسم ةسالا ريمالا ةرعنم ةجوتو ةرضاخلا لاحلا

 ةروكذملا ةئسلا نم رفص نم فصنلا

 لداعلا كلما ليو ةبده هعمو هركسعم نرم لوسر مورلا كللي نم ىللصو ناك دقو

 رخاوا يف هبلا داعو كلذ لثم لبوقو لاغبو باطخ ليمجو كلذ ريغو جاميد باوثا نم

 | اقللط نيو ني ةطاصملا نا هللا ةلذخ جنرفالا كلم نع يكحو٠ ةيلسلا نمازي

 هرذدغ ةبقاع ة ةقيذيو هر ىلا امهنم دحاو 1 درب هللاو تدعنا ةنداهملاو ت كراع

 زيزعب هللا ىلع كلذ امو هركمو

 رضم ىلا يدشزتسملا دومحن بجاملا هجوت ةنسلا نم رفص نم يلاثلا رشعلا يفو

 كاملا تابتاكتم نم مهعم درو ناك ام تايارجم مهتمالس هللا بتك اهلسر عم ادئاع
 هرصن هللا زعا نيدلا رون لداعلا كلملا نع اهرما يلوتم حلاصلا لداعلا

 ةيمالسالا لقاعملا دصقو ةيكاطنا ىلع همازتعاب مورلا كلم ةبحان نم رابخا تدروو
 مهشاحيتسا نم اهلها سانيال ةيماشلا دالبلا ىلا هجنوتلاب نيدلا رون لداعلا كلملا ردابف

 رزيسو ةامحو صمح بوص روصنملا ركسعلا يف راسف هللا مهلذخ جنرفالاو مورلا رش نم

 2 قب ريت



 - ةطيو

 نيدلا رون لداعلا كللملل ضرع دق 55” ةنس ةجحلا يذ نم مايا لئاوا يف ناكو

 نم نيدسفملاو هتاود ذاسح نم هب فاجرالا عقوو هثوق فعضا ثيحب هب ديازت ضرع

 ًقوخ دالبلاو روغثلا ناطق رود تقاضو دانجالا ناوعاو اياعرلا تعاتراو هتّعد ماوع
 ٠ هللا مذ جنرفالا نم ربلاو مورلا رابخا عم اوسال هب هملا لصي ءوس نم ًًقافشاو هبلع

 ىلع تمزع دق يئننا : مهل لاقو هباحصا اوما ىلا مدقت فعضلاب هسفن نم سحا | لو

 . نيلماع اهط ورشبو نيعبطم نيعماس ال ان عقو دق اه مكيلا ةّصو

 هبو نولباق هل اناف كمكحو كيأر نم هررقت امو كرمال تان عمسلا :اولاتف

 نم يدب نوكي نم نيملسملا (192) ةقاكو اياعرلا ىلع قفشمم يلا : لاقف ٠ نواماع

 هقالخا نم فرعا ناريم ريما نيدلا ةرصن يا ناو نيرئاللا ةملظلاو نيلهاملا ةالؤلا

 ىلع يرايتخا عقو دقو نيملسملا روما نم ارعا هتيلوتب هعم يضترا ال ام هلاعفا ءوسنو
 نم هيلا عجل ا1 هصاوخو لصوملا يلوتم نيدلا داع نب دودوم نيردلا بطق ريمالا يخا

 يدفقت ةملثل ةاسلاو يدعب يبصنم ْئ نوكت ناب داقتعا ةّحصو نيدو ردادسو ٍلقع

 777 ما نم ةّكحصب هل اوفاحاف نيعماس همكطو نيءثاط يدعب هرمال اونوكف

 ناعألا اوئلقس:ب عشا كمكحو عاطملا كرما :اولاقف ٠ كرئامذو ؟دئاقع نم صالخاو

 ةروص همالعال روك هبخا ىلا هلسر ذفناو اهموسر عانتاو اهطورششب لمعلا ىلع ةدكوملا

 نيملسملا ةفاك ىعو هيلع ىلاعت هللا لّضفت مث * اعرسم' اهيلاو اًدعتسم اهل نوكيل لاا
 مالسلاو هيلا لوخدلا ساجو مسملاو سفنلا يف ةّرقلا ديازتو ضرملا نم لالبالا ءودب

 اهديدجتب تيوقو ةمعنلا هذهب سوفنلا ترسف هيلع
 نيكلاسلا ظفحي نم تاقرطلا يف بند دق بلح يف فئانلا نيدلا دحريمالا ناكو

 هذفناف بتكهعم وغم نباب فرعي قشمد لها نم لمح لجرب جبنم يف مثلا رفظف اهيف

 يف اهذفناو ٠ الحم بلصب سما اهيلع فقو اًملف بلح يلوتم نيدلا دهاج ىلا اهب
 مرحلا نم يللاثلا رشعلا نم سيمخلا موي يف فقو املف نيردلا رون لداعلا كلما ىلا لاخلا

 زع نمو هناويد يلوتم مسقلا يلا جباللا نيز نيدلا نيما نم اهدجو ةديدملا ةنسلا نم

 ةرصن هنخا ىلا هباجح دحا (اذك ١ يرمح دم نمو هكوامم ةغلقلا ةبالو يلوم نيد
 ةنوض#و لداعلا كلما هخا نم سانلا عوقوب همالعأب 0 تحاص ناريم ريما نيدلا

 |هياي را ىلع بتُكلا ضرع كلذ فرع املف ٠ هيلا مَلسُتل قشمد ىلا عارسالاو ةردابملا ىلع

 فاح دق ناكو ناثع نيددلا دعس مهل عبارلا مهتلج يف ناكو مهلاقتعاب ىماف اهب اوفرتعاف



 دل 616 ضن

 مدختتساو لالخلاو لاوحالا عيمج يف دصاقملا روكشم لاعفالا دومح ةَيريْاب فوصوم

 هبصنم يف هدلو
 ةنئسلا نم ةجملا يذ نم ريخالا رشعلا يف ةاح ةمحا نم ربحا دورو كلذ التو

 ناكو هللا همحر ةاجن يرعملا فيطالا دبع نب يلع نب دشرم' دجملا يلا نيدلا يضر ةافوب

 مايالا يف كلذكو ةيكباتالا مايا يف هيف ضبتتسي ناك امذ ةافُحكا ءاّدسالا لاجرلا نم
 هتوسا جاهنم ىلع كلذ يف اًرمتسم عبطلا ةمالسو ةّريخلاب ًقوصوم كلذ عم ناكو ةيدونلا

 01 نم ةجحلا يذ يف ةينيطنطسقلا ةمجان نم ترصانت دق راخالا تناكو
 ةيمالسالا لقاعملاو لامعالا دصقل ريفغلا ملاو ريثكلا ددعلا يف اهنم مورلا كلم زورب

 ةّكاطنالا لامهالا ىلع ةراغالل هايارس ثبو اهيف همسيتو جابيدلا جبورم ىلا هلوصوو
 ازااعالا ٠ نم حدتتفا نا دعب اذه مهنم ةعاجب اورفظ ناكرتلا ٠ نم موق ناو اهالاو امو

 .اذه نيدلا رون لداعلا كلما فرع 17 هلقاعمو هنوصح نم ةدع نمرالا كلم نيوال

 مهثعبيد مورلا ( 198" ) نم ثدح ام مهمالعأب لقاعملاو لامتالا ةالو ةتاكم يف عرش

 ىلاعت هللاو منم رفظي نع ةباكنال دادعتسالاو ميش داهجلل ىف ّأتلاو ظّقبتلا لاغتسا ىلع

 مييلع راهظالاو ممنالذخ يف ةليمملا هدئاوع ترج اك مهب رافظالاو مييلع رصنلا يلو

 ريدق ١يش لك ىلع ىلاعت وهو مهروحن يف مهساب درو
 يناثلا نيرشت ءادتبا ذنم ه5“ ةئس ىه ىتلا ةديعسلا ةئسلا هذه يف قفتا دقو

 جواثلا كئرادتب اهّيلازع تلسرا اهقلاخ ىماب ءامسلا نا طابش لثاوا ىلا اهيف نئاكلا
 يراربلاو راوغالاو داهولا تورو راطقالا تّمع ثمحب راهنلاو ليللا يللوت عم راطمالاو

 تستكاو ىكتبلاو يندللاو لدندلا اهئاع لوسلا تعباتنتو ةيدوالا ترجو رافقلاو

 فعضلا دعب ةمئاسلا تعبشاو تابنلا بشعو عرزلا ةرضخب عاقملاو ةضفشنملا يضارالا
 ةيصاقلا شوحولاو ةعارلا يشاوملا رئاس كل ذكو بعتلاو ءانعلا ةفلكن م اهتحاراو بغسلاو
 مل مهنا خويشلا ركذو ةمعنلا هذه مومعب تاهللا رئاس نم رابخالا ترصانتو ةنادلاو

 ركشلا مادو دمحلا صلاخ (هتمعن) ىلع هللف ةيلاخا نينسلا يف كلذ لثم اودهاشي

 ةئامسحو نيسخو عبرا ةئس تلخدو

 هرابن ىح ةميظع ةلزاز تفاو مويلا اذه يفو ١ اهنم مرحلا لهتسم ةعمللا موي اهنا

 اهتود ناتنث اهموي يف اهالثو هتحرو هتردقب اهكرحم اهنّكَسو



 مسسا 7” "عةام“أ دل

 قشمد لها هب حماسو ُهلطبا ناك ام ةداعا ىلع نيدلا رون لداعلا كلملل ضيرحتلا ىلع
 ةلاوحو نامذلا رش تانعا نم مهناصو داهنالاو لقبلا ةضرعو خيطبلا راد موسر نم
 ءاضيب راند فالا ةرشعب مايقلا اوئمضو باطخلا : طوع بحب اور دانجالا

 نم كالمالا بابرا ىلع اهضرف يف اوعرشف هومأر ام ىلا م ىتح كلذب اوبتكو
 باوجالو باطخ يف يأر مه سالو باوص ىلا اودتها اف اءاعرلاو نايعالاو نيمدقملا

 رون لداعلا كلملا ىلا ةثاغتسالاو جيجضلا اورثكاو او َّئ ن4 ماهي ساّيلااوُفسَو

 ةمعرلا يف لدعلا راثاو ةداعسلا هل تجتنف ىمالا اذه يف رظنلا ىلا همه فرصف نيدلا
 صا نابضمر رهش نم رشاعلا نينثالا موب ناك املف هيلع ناك ام ىلا لكشا ام ةداعا يف

 نم اعرب كلذ ىلا فاضاو اهرثا ةيفعتو اهئامأ نم تناك ام ىلا ةداتعلا موسرلا ةداعاب
 سانا ةقااك ىلع أرقي روشنم بتكب مسرو نبللاو نيلاو ةسيرحلا نامذ لاطبا هسفن
 كلملل ةيعدالا ةلصاوم نم كلذ يف ملاعلا غلابف اهركذ ةيفعتو اهعيمج موسرلا هذه لاطباب
 همايا نرقيو همايا ميديو مهنم بيجتسي ىلاعت هللاف هنساخرشنلاو هيلع ءانثلاو لداعلا

 همالعاو هئاملوال رصنلاو ةداعسلاب

 بجاملا لصو ةئسلا نم ناضمر رهش نم نيرشعلاو يداملا ءاثلثلا موي يفإ
 يلوتم حلاصلا كلملا نم تالسارما نم ائاّمَحت ام باوجمب رصم ةيحان نم دأوملا دومح
 ةيكللملا ةنارللا مسرب ذقن لاما ةعمو اهنا ارما يعدم نم لوسر ٌهعمو (1917) اهرعا
 هللا مهذخ جن 0 نم ةقرف تناكو٠ ةب رعلا دايلاو ةلارصملا ناوثالا عاوناو ةرونلا

 الت مث دزتلا لبلقلا الا مهنم تافي مل ثيحب مهب هللا رفظاف رباعملا يف مهما اوبرض دق
 نهابشت برعلاو جنرفالا نم ان هرفظب يرصملا ركسعلا نم ربخلا دروو كلذ

 لثقلا مهيلع ىلوتسا ثيحب رافللا نم شيرعلا ةيحا يف كلذ ىلع ديزتو ساف ةئاهبدا

 روكشملا كلذ ىلع دومحملا هللاو انسحتسم ارفظو اًئسح احتف ناكو بلسلاو رسمالاو

 يبللا نمحرلا دبع نب ملاس وبا بجتنملا يفوت ةنسلا نم لاوش ثلاث ءاثلثلا موي يفو

 ناكَو هللا حر نيددلا رون لداعلا كلملا ناويد يف دائجالا ضرعو شيلا ةباتك يلو تم
 بلا ةافو ةباصم الثو هلثم دقف ىلع فسأتلاو هركش ىلع اعومجم ةقيرطلا نسح اًيْخ
 نيرشعلاو سداسلا ةعمخلا موي يف هللا ةمحر اضيا قشمد يف يبلحلا لفون نب هللا دبع يللا

 وهو هريزوو نيدلا دسا رالسهنسالا ريمالل اتاك ناكو ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم
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 ةزنكلا داهج يف ادب برملا تالآب روصنملا ركسملا يف بشذلا رسج ىلا قشمد نم
 .ناكرتلا ناسرف نم هعم نم يف هلوصو دنع كل لمق نيدلا دسا ناك دقو نيكرشملا
 مهيلا جرخو اهرفواو ةمسشغ نسحا اومنغف اهنئم برق امو اديص لامعا ىلع مهب داغ

 نوقايلا رس أو مهزثكأ لتقو مهومنغف مهاو ء؟ دقو اهتااجرو جفرقالا ةلابخ نم هب ناك ام

 ةمينغلاو ىلا سوؤرو ىرسالاب نيملاس اوداعو ميال: نصح ل 71 مدقملا دلو مهفد

 ركشلاو كلذ ىلع دمحلا ه هلاو نق ربل سيراقايغ متم يصيأ سَ

 عاقملا يف ىفاو ةنسلا نم ةرخالا ىداج لوال قفاوملا زوت رهش لوا ءاثلثلا موي يفو

 لصوو ءاتشلا (اذك) لوبنت يف ةداعلا هب ترج امرمجا لين ُهنِم ثدح ثرحب لاطه نطم

 كلذ لثم ثودح ىلاعتو هناحبس هللا ةردق نم بجعتلا رثكف قثمد ىلا لصوو ئدارع ىلا

 تقولا اذه لثم يف
 دنع ةلزاز تفاو ةنسلا نم بجر نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرالا ةلبل رخا يفو

 مث محرلا فوؤرلا هللا ةردقب تنكس مث سوفنلا تجعزاو بواقلا :فشوز ةادغلا نيذأت

 ةردقب تنكس مث ةادغلا ةالص تقو سيمخلا ةليل يف ةنضاملا بيقع ئرغأ تفاو

 ىلاعت هللا

 ىلا اوفحزو ايس هللا ميندع جنرفالا ناب سورحملا ركسعلا نم ربحا دروو

 قَد او ناعيملا ىقتلاد ركسعلا يف لالا يف ضه: نيدلا رون ىلوملا ناو روصنلا ركسعلا
 يقو عاتجالا لعب اوقرفتو اوعفدناف لشف نيمدقلا ضعبل ثدح مالسالا ركسع (يف) نا

 جئرفالا هوجو. يف هصاوخ لاطباو هنالغ ناعجش نم ةريسي رةدع يف هناك انبات نيدلا رون
 لمظرخ نيمزبنم اولو مث ريثككلا ددعلا مهلويخ نمو مهنم اواتقف ماهسلا مهيف اوقلطاو
 نم نئيدلا رون دمحلا هلو هللا ىو مالسالا ركع نم مهيلع رهظي 1
 همس ملا داعو هتعاجس روهشمو ها تابثو ةسأي ةدشو هل ىلاعت هللا ة ةنوعع ىبسأ

 جترفالا عمج قرغتو جنرفالا يدي نيب هعافدنا يف ببسلا ناك نم مالو هتعاج يف املاس
 ضرحو ةنداهملاو حلصلا باط ف جنرفالا كلم لسارو ٠ مهلامعا ىلا

 ةيدرتو كلذ ىلع

 مث ةّدم كلذ دعب روصنملا ركسملا ماقاو امهنيب لاح تسي ملو نيقيرفلا نيب تالسارملا
 . .موي يف هللا لصوف سورحملا دلبلا ىلا ءافكتالا يرونلا ىكلملا ديعسلا يأرلا ىضتقا

 7 ةنسلا نم نابعش نم
 اومزعو ماوعلا ءاسهفس نم موق عج ه0 ةنس بجر نم مايا رخاوا يف ناك الو



 سمسا مثوأا | اا

 ضراعلا ضرما ليباقعب لداعلا كلملا لاغتشاب مهنيب عقاولا فلخلاو ةيمالسالا ركاسعلا
 / عنان ال يتلا ةيضقالاو عفادت ال يتلا ةئيشلا هللو هل

 هجوتملا بلح نم نيدلا رون لداعلا كللا زوربب رّشيملاو ربخلا درو اهنم رفض يفو

 ناروح لامعا ىلع تاراغلا ْنْس يف عمطلا رتاوتم نيعالملا ةرفكلل قفن او قشمد ىلا
 رسالاو بهتلاو عايضلا يف بارخالاو قارحالاو ثرعلاو داسفلا يديا قالطاو ملقالاو
 اهنزانم قارحاو ةنسلا نم رفص خالسنا ءاثلثلا موي يف اهيلع لوزنلاو اراد دصقو يبسلاو

 اوُمهو ريثكلا ددعلا ثادحالاو ةيركسعلا نم مهيلا رهظو اهبازخا يف يهائتلاو اهعماجو
 دهاش نيحو مهنم اوبرق نا دعب كلذ نم اوعنف مهتكو مهئاثل ىلا عارسالاو مهدصتب

 ةبحات ىلا روكذملا راهنلا رخآ يف اواحر مهيلا ةرهاظلا دّدعلا ةرثك هللا مهذخ رافكلا
 ميلقالا

 نم سداسلا نينثالا مول ةرغ اهتعاق يف لصحو قّثمد ىلا نيردلا رون كلملا لصوو

 ساو لمحو بئرتو يذ نسحاب ي يتلو هتلجو هسفن يف املاس لّوالا عبير رهس

 2 لاعداد هتيفاعو هتمالس 0 ىلاعت ا رك يف اوغلابو اوجهتباو دوعسملا همدقع ؟ ملاعلا

 هدع ىلاعت هللاو داه#ل ته "انلاو دانجالا ىما ريبدت يف عرُسو همالعا رصنو همايا ماودب

 دارمو ةبغب لك كارداو رصنلاب

 جورج رصم ةيحان نم ربخلا درو 5" ةئس نم لالا عبر ( رهش ) لئاوا يفو
 ناك نم اهيلا جرخو الامعا ىلع اوراغاو نالئسعو ةزغ ا اهركسع نه رفاو قيرف

 الا يب كلت مل ثيحب اًرساو اثق مهيلع نيملسملا هللا رهظاف نيعالملا جنرفلا نم اهب
 ةدعب رفظ رحبلا يف ةازغلا مدقم نا ليقو نيرفاظ نيماس اوداعو اورفظ ام اومنغو ريسلا

 مهلاو ريثكلا ددعلا مهتم رساو لتقف جنرفالاب ةنحشم يهو نيكرشلا بفكارم نم

 امان اًرفاظ داعو ا داكن ال ام مهثأناو مهددعو مهلاوها نم زاحو ريفغلا

 ةبحان نم ةنسلا نم لوالا عبر رهش نم 0 ) رشع سماخلا يف ربا دروو

 مث اهنكاسم نم عضاوم تعزعزو متجعزاو اهلها تعّور ةئاه ةلزاذ ثودحب بلح

 ن* نيرشعلاو سماخلا تسلا ةليل يفو ٠ هركذ ىلاعتو ةناحبس اهكرح ةردقب تنكس
 اهكرح ةردقب تنكس مث تقلقاو تعّور قشمدب ةلزاز تفاو ةئسلا نم لوالا عسبد
 هرك ذ ىلاعت

 نيدلا رون لداعلا كلملا زرب ةنسلا نم رخالا عبير رهش نم عساتلا دحالا موي يفو



 ا

 ةنيدم يلو دق نيدلا ةرصن ناكو نيعالملا داهج ىلا دوعلاب نيمدقملا تابتاكم ىلا ممحلا

 اهلها مزعو ناروح لامعا نع كسما دق ثمغلا ناكو ٠ اهوحن هجّتوتو اهلا فضضاو نارح
 لامالا رئاس كل ذكو مهنع نبل مهبرش ءام مدعل اهعابض نم حوزنلا (1897) ىلع

 ةئسلا نم يللثلا نوناك نم رخالا ءاشعلا يف مهيلع لسراف هدالبو هدابعب ىلاعت هللا فطلف

 ثسغلا نم 5515 ةنس ةيرمقلا ةنسلا نم ةجحلا يذ نمرخالا رشعلل قفاوملا ةيسمشلا

 ترادو ناروح ةبدوا هب ترجو ماكألاو داهولا ىور ام عباتتملا جلثلاو يابا لاّطملا

 يقلا ةمعتلا هله ىلع دمحلا ىلاعت هللف اهخاس ثعغلاب تاو ميز توت ناو اهتيحرا

 ”دما اهل رصحي الو ددع اهل ىصحي ال

 رون لداعلا كلملا ةيفاعب قشمدب نيدلا دسا ىلا رئاشبلاب رابخالا ترصانت انو
 .عراس ماشلاب نيميقملاو هللا ءادعا داهل مالسالا و ا اسع ءاعدتسا ىلع همازتءاو نيدلا

 لداعلا كلملا عم عمتجاو هلبخ يف اهيلا لصوو بلح ةيحان ىلا قدمد نم ضوبنلاب

 اكلا ضع رشا نم لامعالا ةيامح يف اوعرشو هاعسم ركشو ةايتل مكاف نيدلا رون
 تمظنو ٠ هلضفو هب لامآلاو يغابملا لينل لّهسملا هللاو لاوحالا حالصب دوعي اب لالضلاو
 : ىنعملا اذه يف تاسبالا هذه

 يفامز اي كتافص تنسح دقل
 اقوخم ابو عرم تحبصا 31
 تلازو تفاو ةشحو نم ؟ف

 لع انتءاجو
 اياربلا نم بواقلا تعَّورف
 اهاذا ىثختأ ”ةنتف تراثو
 رقدص ريش كاذ دعب امو

 يلامملا موده فرشبإ ل وف
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 00 نم تروح ا كي
 نالالاب - ةفاضشلا ٠ تكشرف
 يلابملا نم عيفرلا تمَّدهو

 رنابملا لثم اهعاجش راصو

 نادو ٍصاق يف مالسالا ىلع
 يلامتلا عم كيللا ةيفاعب
 يلاغلا رومعم نمالا داعو

 ةئامسحو نيسمحو ثلث ةنس تاخدو

 ةبحان نم رابخالا ترصانت هلئاوا يفو ٠ ىدملا علاطلاو مرحللا لوا نينثالا موي الواو

 يفت نع مهتيئارم مراح نصح مهتقياضم ىف مال يف نيميقملا هللا مهذخ جنرفالا

 تااغا نس يف مهعبط ديازتو فيسلاب كلب ةيشأ ثاكملا قيحانملا ةراحجم (190”)

 قرفت مكحب اهعاضو اهلقاعم يف داسفلاو ثيعلا يف يدبالا قالطاو ةماشلا لامعالا يف



 0 للا د

 ىلع مهنم سراف ردقي مل ثيحب مهرصحو ةيكاطنا نم ٍبرَقلاب ةرثكلا يف يمهانتتلاو ةرثدلا
 داسفالا ىلع مادقالا

 ءادتبا نيدلا رون لداعلا كلملل ضرع 555 ةنس ناضمر رهش نم مايا تضم املف
 ناريم ريما نيدلا ةرصن هاا ىعدتسا هسفن ىلع ةنم فاخو هب دتشا املف رداح ضرع

 هبوصتساو هنأر هاضتقا ام مهيلا ىصواو نيمدقملاو ءارمالا نايعاو هركريش نيدلا دساو
 هراهتشاو هدنف ةملثل داسلاو هدعب نم هبصنم يف ُعاقلا نيدلا ةرصن همخا نك ممم درقو

 ةبابن يف قشمد 8 نيدلا دسا نوكيو باجي اميقم نوكيو سأيلا ةدّسو ةماهشلاب

 ةدعاشملااه له تزرقت املف ٠ ةدعاملا هذه ىلع ةعايللا فاحتساو نيدلا ةرصن (18975)

 قثمد ىلا نيددلا دسا هجتوتو اهتعاق يف لصحو سلح ىلا ةّمحللا يف هِجتوتف ضرملا هب دتشا

 تاصاوتو ةئسلا نم لاوش رخاوا يف نيعالملا لامعا دصقو جنرفالا داسف نم اهلامعا ظن

 تقرفتف بواقلا تجعزت او سوفنلا تقلقف نيدلا رون كلملب فيجارالا لالا هذه تقع

 اواصحو اهومجتو رزيش ةئيدم اودصتف جنرفالا عمطو لامعالا تبرطضاو نيملسملا عومج

 ةَقليعاممالا لاجر نم ريثك قلخ تاهج ةّدع نم عّمجتو اوبهتناو اورساو اواتنف اهيف

 رزيش نم مهوجرخاو مهنم اواتقو مهيلع اورهظتساف ٍ مهريغو
 ههجو يف نيردلا دسم ةعلقلا يلاو قلغاف بلح ىلا نيدلا ةرصن لوصو قفتاو

 اوفحزو ٠ همخا دعب انكلمو ائيحاص اذه : اولاقو بلح ثادحا تراثف هبلع ىدصعو باوبرالا

 يي لصحو هباحصا يف نيدلا ةرصن لخدو هقالغا اورسكف دلبلا باب ىلا حالسلا يف

 ةرصن ىلعا اوحرتفاو ديعولاو راكتالاو موآلاب ةعلقلا يلاو ىلع ثادحالا تماقو دلبلا

 دمحم » « لمعلا ريخ ىلع يجب » نذأتا ف مهمسر ةداعا اهتلمح نم تاحارتقا نيدلا

 .هراد يف لزنو دعولاو محل لوقلا نسحاو هبف اوبغر ام ىلا مهباجاف «رشبلا ريخ يلعو
 نيدلا رون لداعلا كلملا الوم » :لوقب نييبلطاو نيردلا ةرصن ىلا ةعلقلا ىلاو ذفناو

 يي دو لعف ام ىلا ناك امو. ٠ هضرم يف يقم هسفن يف يح

 ام مهفي اح نيدلا رون دهاش نم ةعلقلا ىلا دعصو لالا متكو يلاولا ىلا كاذ يف

 الو لظملا اذه نع ثادحالل حصا انا نالا :لاقو ىرج ام ركتاذ هل لاقيت امو لوُت
 يدعب نم يدهع يلوو يخا لاح حالص اّلا اوبلط امو للزلاب مهذخاوأ

 تسنذرأف نيدلا رون كلما ةفاعب راطقالا يف تاراشدلا ترشتناو رامخالا تءاشيو

 تفرصو ةفاعلا تديازتو جاعزنالاو قلقلا دعب سوفنلا تجبتب تاو شاحتتسالا دعب تواقلا
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 رون لداعلا كلملا ىلا نينمؤملا ريما صلخ دحاولا دبع نب دعس نب دومحم هريزو باتكو

 هفصوو هما ركاب ةدك ولا ةيصولاو همارتحاو هتافص نسحب قطني امهالكو ماشلا كللم نيدلا

 نيدلا ماظن زعالا ديمملا صخالا مرتحملا ملاءلا لجالا مامالا ريمالا : يهو ةلمكملا هتوعنب
 مجعلاو برعلا حصفا ملاعلا ناتسب مالكلا كلم نيطالسلاو كولملا جات مالسالا دامع

 نيمراحا جارس قارعلا جات رهنلا ءارو امراختفا فالسالا رد فارطالا م0

 لضافالاو ةّئئالا بذبم ايرغو قرش باحصالا سئر ةفالخا يضترم من ةّمئالا ىدتقم

 رع نب مسقلا يف يبا نب دمحم ةايحلا وبا ناسارخ بيسن نامزلا ردان لئاضفلاو بقانلا وذ

 هّف نوفرطتسو هظعو نوئسحتسي سانلاو مايا لع قشمد عماج ف (ظعوو) يخلبلا

 هذه هتافص ف تملظنو هّسخ ءافصو هرطاخ ةدقو هباوح ةعرسو هناسل ةطالسو

 :تانالا

 0 ا ا الخو 0 0 ناو

 مظنو روشم دض هيلع يفويو اق ةحاصف قوفي (1887)
 يفاغملا نم عيدبلا ماد اذا
 نونف ف راسجم 1 نيلف

 مثالا لاق مر - حي اظعو تعمسن مامالا ظعو اذا
 ر_مصالا عمس هييمت رركت "0 ١1] ةقطنم نس قرْحيَو

 ,رق لكي فارشلا ةرخافم تمهانت اذا عيفرلا فرشلا هل
 يزع حدملا يف ىضم ذا هاوس رحدمب ىظحي نمت يفلا امو

 مدف لك نع هب ٍقض ىلع يسفن هالع ريغل تحمس امو
 يرست حدللا اياطم تلاز الف
 "فوت تفته ام مايالا ىدم

 مذ 1 الخ دقو هلا

 يعش رونلا ضغب نصغ ىلع

 ىلا هذ اس يف قشمد نم ةضو+ يف نيدلا رون لداغلا كلما ركذ نم مدقت دق

 اهل مهدصقو هللا مهذخ جنرفالا تازحا عّمجتب هبلا ربكلا ءاهتنا دنع ماشلا دالب

 نم تمده امو اهب ةعباتتملا تافجرلاو لزالزلا نم ثدح ام مكب اهيف مهعمطو
 نم ملس نم سائياو اهنع بذلاو اهتناهل اهروغثو اهلامعا يف لزانلاو عالقلاو نوصملا

 مهللاو ريثكلا قلخلا هبلا عمتجا ثيحب اهريغو ةامحو باطرفكو دزيشو صمح لغا
 دادعالا يف جنرفالا عمج ءاذاب مهب ميو نايرتلاو لامالاو لقاعملا لاجر نم ريفغلا
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 يذ لوا يف هتلخل هتمحرب هللا ثعب مث سوفنلا تطنقو كلذل رودصلا تقاضو هيقس

 سوفنلا كالذي ثريسو عاتبلا رئاسو نادوج معو ماك الاو تاهولا ىور امها 3
 ركشلا هلو هدسع ىلع هماعنا ىلع دمحلا هللف هعافترا دعب ةّلْغلا رعس طحلاو

 رةءاس يضم دعب مدقت امل يلاتلا ةدعقلا يذ نم نيرتعلال ثاثلا ةعبجلا ليلا

 هتردنقتب اهكرح اهيكَس مث نكاسملاو لذانملا تزهو بواقلا تعور ةلزاز تفاو اهنم

 نيملاعلا بر ركشلاو دمحلا ُهلف ةعساولا هتحرو ةرهاقلا

 مدقملا ةعمجلا موي يلاتلا روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو سماخلا دحالا ةلمل يفو

 اهنم مظعا اهفاصتنا دنع ةبناث اهالت مث تقلقاو تجعزا ةلرلز اهلئاوا يف تفاو هركذ

 حيببتلاو لياهتلاو رييكتلاب اوُشضو ةفشتكملا نكامالاو عماجلا ىلا اهوه نم سانلا رفن

 يبلع مرصت دنع مدد ”ةثلاث ةيناثلا كلت دعب ىفاو مث هب هيلا عرضتلاو ىلاعت هللا ىلا ءاعدلاو

 0 وو يو ةردقب تنكس مث“ ةسداسو ”ةسماخ مث اهنود فعال ةثلاثلا دعب فاو مث

 هنأش مظعو هرما ىللاعت دمحلا هللف دليلا يف اًركتم اًدرثا

 بلا ريمالا اهيلاو ةافوب صمح نم ربا درو ةنسلا هذه نم ةدعقلا يذ لئاوا يفو

 ل يكتز كباتا نيدلا دامع ةمدخ يف يلفح دق هتليوبش م ابا يف ناكو نيدلا حالصب

 باوصو ةرافسلا نسحو ريبدتلا دادسو ةحصانملاب هدنع . مدقتو هللا ا ماشلاو ب 56

 ةرورضلا ةتألاو ليخلا بوكر يفالا يعسلا نع هتلاو هتوق تفعط ةئس تا لو يأرلا

 هّسح نم صقني ملو لامعالا (1887) يف رظنلاو لاوحالا ريرتتل ةّفحلا يف لمحلا ىلا

 هتالوو هبصخم يف هدالوا هدعب نم هفلخو هتافو نيح ىلا هيلع 2 ام همهفو

 تفاو ةنم نيتعاس ريدقت يذم دعب ةئسلا نم ةدعّتلا يذ خالسنا ةعملا موي يفو

 ةغلاملا هتمكحو اهل كرحلا ةردقب تنكس مث اهل سانلا جعزناو ضرالا اهب تفجر ةلزاز

 نيملاعلا بر هللا كرانت هداسب هفطا ىلع دمحلا كلذ
 ناوفنع يف خلب ءاسهتف ةّمئا نم ديما قشمد ىلا درو 507 ةنس لاوش نم مايا يفو

 عرسا الو ةّيسرافلاو ةيبرعلا هتغالبب هناسل نم حصفا ”تيأر ام هدوع ةراضغو هبابش
 مسا تايثا لج ننا تبي ام تاقف هتباتك يف هملق نم شيطاالو هتعارإب هباوج نم

 هل اهبش تدهاشالو هلثم تيأر ام يننال فّتصملا خيراتلا اذه يف مالا و اذه

 ناطلسلا نع بتك دق اًباتك يلا ذفناف:سسسنيا هيلاو فرعي اهب يتلا ةناوعن ”هسمئلاف

 ءارغطلا يف نينمأوملا ريما ميسف دودمم نب دمحم نب دومحم عاجس يبا نيدلاو اندلا ثانغ



 ا ا

 قشمد يف ىقلار ةنتشلا نم ناضمر رهُس نم نب رشعلاو عبارلا ٠ ءاعبرالا موي يفو

 نم ماسشلا دالب ىلع ىرج دق أم مهسوفن يف عقو دق ال مهتجعذاو سانلا تعور ةلزلز

 هذه ناب بلح ةجحأ نم رائخالا تفاوو ٠ اهنم تمده ام مدهو اه لزالزلا عب اتت

 لفجاو ريثكلا ددعلا اهاردجو اهرود نم تاقلق ةلئاه يلح يف تءاج ةروكذملا ةلزازلا

 اهناو اهريغ يف تناك ام مظعا ةاجب تناك اهئاو ٠ طوف لم رع اه رهاظ ىلا اهلها اهنم

 موي لك يف ةريثك مايا اهيف تماد اهناو اهبلا ابتلي ,تاوس نم اهيف رع ناك ام تمده

 دوعرأا تاوصا ىلع ينل تافلتخ تاحص اهعشتو ةلئاهلا تافجرلا نم ةرفاو 7

 ىلع وهو فطالاو ةمجرلا ارز ةنمو صعالاو مكحلا هل نم ناني ةحعرملا ةفصاقلا

 ةليل يف ناك اَملف ٌنهريغ نم فخا ةيلاوتم تافجر كلذ دعب التو .ريدق ءيش لك
 تتلقاو تجعزا ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب ةلئاه ةلزلز تفاو لاوش نم رشاعلا تبسلا

 ةلف هتمحرو قشمد لهاب هتفأرو هتردقب امكرح امهنَكَس مث ةّيخ ةّزه اهرثا يف اهالتو
 نيملاعلا بر ركشلاو دمحلا

 ىرصب ةيحان نمربملا درو ةنسلا نم لاوش نم رشع عبارلا ءاثلثلا موي يفو
 ريمالا نيازارقت رو دت اهئصح نم مرثم يف ةلغ لاجرس نيدلا رخف اهيلاو داهشتساب

 طارفا هش ناكو هتتاطب لثاماو هعضاغ نابعا نم هقفاو ندد هتنبا جوز 2 نب يلع

 ذفاننلا موتحلاو عفاديإ الو لاني ال ءاضقلا نكتو ظّقشلا لامعتساو زّرحتلا نم
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 دسع ديحم وبا خيشلا يفوت ةنسلا نم لاوس نم نيرشعلا دحالا ةلبل لوا يفو

 ةئس نيعستو اعبس غلبو ُةْئس تلع دقو هل ضرع ضرع ةمالس نب دمحا نب نمحرلا

 نسح اضاف بيدا ةسبللا فيظن ةئيحلا نسح اًفيرظ ايش ناكو ىسارللا نباب فورعما
 ذدذقنم لآ نيب رزيشب امهقم هنامز رثكأ ناكو ةاذملاو ةتباثلا (187) دنع ةرضاحملا

 هللا ةمحر مرتع امركم
 اهل تفجر ةلزاز اهلوا تفاو ةنسلا نم ةدعقتلا يذ نم رشاعلا تبسلا ةلمل يفو

 يضم دعب مريلا اذه دغ يفو ٠ ىلوالا نم فخا ةَدِع اهعبتو بولقلا ال تلجوو ضرالا

 ةنيكمو هتردقب نه كرحملا نهنكسو .اهرثا يف ىرخأو ةلزاز تفاو ُةنم نيتعاس ريدقت
 ميحرلا فوذرلا ىلاعتو ةناحبس هتفآرو هتمحرب "نهنم مآسو

 ىلا لالغلا نم رذب ام جاتحاو ةفورعملا ةداعلا نع ُهبِمسَو سدتحا دق ثغلا ناكو



 تاسيس دوم تلا حاج حا هت

 و2 ويس حب
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 فتسملاو مهلزانم نم ناجل اهوه نم ةلزلزلا مهتفاو اًملف قشمد لها ماو

 ىرخبا كلذ دعب تفاوو مهسوفن ىلع ًاقوخ 0 ةيلاكلا نكامالاو عماملا ىلا

 لاب ةدع اوماقاو ءارحصلاو نيتاسلاو هرهاظ ىلا سانلا جرخو دليلا باب حتفو

 مهتذارو مهتلاخ ىلا نوبغريو نوالهيو نوحتسي عزللاو فول ىلع ماياو 967
 ةبانالاو ةبغرلا لوبقو ةباجالا يلاو ىلاعت هللاو مهب فطللاو مهنع وفعلا يف

 ناطلس ةافوب ه5 ؟ةئس بجر لئاوا يف قارعلا ةمحان نم كلذ عم رابخالا تدروو

 ناطلسلا نبا حيتفلا يلا لداعلا ناطلسلا نبا رجئس ثركلا يلا نيدلاو ايندلا ثابغ

 يذلا رسالاو اهف عقو يقتلا ةدشلا ٠ نم هصالخ بيقع ناسارخ نال اح نالسرالا

 كين قرط دقو ةريسلا ليمج لظنلا نسح اياعرلل فاصنالاو لدعلا بجي ناكو هف لصح

 ترو هليطينب 6 رخل غباسو هتنحرب هللا هالوتو هرع لاظطو

 صاخب ريمالا خييشلا ةافوب بلح ةبحان نمربخلا درو ةنسلا نم ناضمر رهش يفو

 ةنم يلاثلا رشعلا يف هللا ةمحر يبلللا ةدارج يلا نب يلع نب رهاقلا دبع تاكربلا يلا نيدلا

 ماشلا ناطلس نبيدلا رون لداعلا كلملا لام نئازخ ىلع نيمالا وهو هل ضرع ,ضرعب

 نسحتسم اًرثنو امن ةغالبلا نسح اًعيلب اتاك اًريخ ناك هنال هلثب باصللاو هدف ينعارف
 عم ةفرطتسملا ةعدقلا لوصالا ىلع درحملا 'طظخلا ندسحو عيدبلا بيهدتلا نم نونفلا

 3 يف باسالا ةدصخ ةدوم ةنيبو ينيب ناكو ءاكذلاو ةنطفلا دقوتو نهذلا ءافص

 قشمد ىلا بلح نم هددرت مكج اهدعبو ءابصلا

 : يهو اهيف هنساحم فصأو اهب هيثرأ تاببالا هذه مظن هلثم ىلع يفسأتو

 4 يعجفت لاحلا هذه تبحواو قي

)1897( 

 يتشحو سنوي ناكل تعج
 هلضفي لوصي لضف اذ ناك ىف
 ةغالب نسحو ٍلضف اذ ناكدقو

 ةحاصف لك ظفللا نسمم قوفي
 ىأن اذا هيلا قوش اذ تنك دقو
 هفورص ينتعور انامز اركتلل

 ادغ دقو نامزلا ىوكَس يفان امو

 هطوحت .ثافهرملاب : هدانجاو

 لجلجع هلق |ًنبق هللا ىقس

 ادب اذا قينالا ضورلاك بص

 هلثم ةيمح را, ىجاري نم ةنحرب

355 

 روضحو ةبيغ يف طحت

 ديظنو هبشم نم هل سلو
 دوح رضدل ف ردك مظنو

 ينم سورطلا يف عيدب طخو
 رورس رينب نزح اذ ترص دقف

 رديجس» ريغب ىوهأ نم يدقفب

 رريطخ نامزلا يف كلم لك ىلع
 ريصنو كتاف عاجش لكو

 لرجال ل ٠ ليبما 'لكب
 ردواضن .نيزظانلا قوري رهزب

 ٍروُفَع دايملا بر نارفغو
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7 2 

 مههزانمو مهسفنا ىلع سانلا فاخل ىتح اهتافجو تمادو مدن ايف اهلثم ري مل قشمد يف
 نم تمرو ةريثك عضاوم يف ترثاو اوجعزناو فياسلاو تنناولعاو رودلا نم اوبرهو

 لاحلا يف ةلزلز اهبشع تفاو مث هلثم ةداعا نع زجعي يذلا ريثكلا ءيشلا عماللا صف

 مقلاخ ةمحرب فولاو ةعورلا نم سانلا سوفن تذكسو امبيكرح نم. ةردشب اتيكس مث

 يفو ةلزاز روكذملا مويلا ةليا لوا يف هد م محرلا فوورلا وه الا هللاال مهقزارو

 هدالبو هدامعب ”فيطا ىلاعتو كرابث هللاو ىلوالا نم ديلا ةلزاز هرخآ ىفو ةلزلز هطسو

 ةلوهم ةلزلذ بجر نم نماثلا ةعمملا موي يف كلذ التو .نيملاعلا بر ركشلاو دمحلا هلو
 (1867) كل ذكو ةثلاث حبصلا البنا دنعو ةيناث اهنم فصنلا يف اهالثو ساناا تجعزا

 حرشلا هب لوطي اب كلذ دعب تعباتتو نينثالا ةليلو دحالا ةليلو تبسلا ةلبل يف
 ثسحب هكذ سوفنلا بعز و هعامس ءومسلا ع لاهشلا ةبحان نم رامخالا تدروو

 لافطالاو نامشلاو خويشلا نم اهلها ىلع اهزانمو اهرود رئاسو اهتعلقو ةامح تمدهبا

 ءديسيلا ليلقلا اّلا مهنم ملسي مل ثيحب ريفغلا ملاو ريثكلا ددعلا مهو ناوسنلاو

 مدينا ةناف روهشما اهنصح اماو الوا بر ناك ام الا ملس اهضير ناف رزيش اماو

 نم ديسبلا ال هعبت نمو هللا همحر ذقنم نب اسعلا يلا نب ةلودلا جات اهيلاو ىلع

 تغلتو اوملسو اهرهالت ىلا اهنم اولفجا دق اوناك اهاها ناف صمح ماو ياخ ناك

 اهنع دعب ( ام اما)و اهلها جيرخو اهرود ضعب تمدهف بلح اماو اهتعلق تفلتو مبنكاسم
 ةسلس تفلتاو ةعشدتسملا (راث)الا اهف ترئاف ليمجو ةلمح ىلا لقاعملاو نوصللا نم

 هللا ةحر دالسلاو داعلا كردت ولو اهرواج امو ةبحرلا ةصحأن ىلا ب تلصتا امو

 مظن ثيحب جعزملا عيظنلا ىمالاو ريطللا بطخملا ناكت هتفأرو هتمحرو هفطاو ىلاعت
 :لاق نم كلذ يف

 ءامسلا بر هلضق ءاضتب ”تاثداح لزالذ انتعّور
 ءاضقلا ءوس اهلها كلها “راحو رزيش نصح عيده

 ءاجللا تكتم اًروغتو انوصحو ةريثكم اًدالبو

 ءامدلاب اهدنع عمدلا ترجا الا نويبع تنر ام اذاو

 ءاضملاب ةدابع يف قباس “ما هللا نم ىضق ام اذاو

 ءاحذ نس>و ةنطف هل ناك نءو هيف ببللا باق راح

 ءالبو ةطخس نم اعورم م نيعلا يكب احَّبسم هارتو
 ءاهفسلاو لاهملا لاقم نع ىلاعتو هكلم يف ير لح
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 تفاو روكذملا مويلا اذه نم تاعاس ياك يضم دعب مث مويلا نم: تاعاس تس يذم

 | ىلاعت هتمكحي كياكسمو هتردش و ناحبسف جعزاو نيملوالا نم دش ”ةثلا#

 اريح
 ةلئاه ةعورم هتليل نم نيئاشعلا نيب مدقت امل ةعبار ةلزاز تفاو مويلا اذه رخآ يفو

 نم عبارلا دحالا ةيل يفو. سيدقتلا» حيبستلاو لياهتلاب سانلا جضو تقلقاو تحتزا

 ىرخا اهدعب هاجو ةئاه ةلزاز تفاو ةادغلا ةالص دنع اهرخآ ةنسلا نم ةرخآآلا ىدامج

 عزا اًريثأت بلح يف ترثا لزالزلا هذه ناب لامثلا ةبحان نم رابخالا تاصاوتو اهتوذ
 ةيمافاو ناطر قلو ةامح يفو اهيف عضاوم تمدشو صمح يف كلذكو مهتلقاو اهلها

 نا ءامت نع يكحو لوألا لزالإلاب مودهلا نم يفب ام مده نم ناك ام اهبف تمدهو

 الوان طاهتك اسم يفاثرا ل

 ناطلسلا دلو لوصوب راخالا (185") تاصاوت ةرخالا ىدامج نم يللاثلا رشعلا يفو

 كلملا نيب ةنداهملا ريرقت ةروصلا تمجواو ةيكاطنا ىلع لوزألل ريثك ,قاخ يف )١ دومحم

 تارجاشملاو تاحارتقالاو امهنبب تالسارملا ترركتو جنرفالا كلمو نيددلا رون لداعلا

 حاجتلاب .نورقلا حارتقالا يضرمو حالصلا نم رثوي ام ىلع رفسيأ ملو ىمالا دسف ثيحب
 يف هركسع ضعب يف هزع رقم ىلا هرصن هللا زعا نيدلا رون لداعلا كللا لصوو

 هيمدقمو هركسع ةّمشب رقاو ةنسلا نم ةرخالا ىداجج نم نيرشعلاو سماقا تدسلا موي
 هللا مهلذخ نيكرشملا لامعا ءازاب برعلا عم

 هللا زعا هللا سمال ىفتقملا نينماوملا ديما راهظاب دادغب نم ترصانت رامخالا تناكو

 ركجر.ع نم هيلا مذنا نمو هرمال فلاخلا (هاش دمحم ) ناطلسلا ركسع ىلع هرصن
 نيقرغم دادغب نع اواحرو ريفغلا ماو ريثكللا ددعلا مهنم لتق ثيحب هريغو لصوملا

 ثلااثلا دحالا موي يفو ؟)ةرباصملاو ةرصاحلا يف ىهانتلاو ةقياضملا دعب ني رساخ نيلوافم

 امتدهاشم ديرجتل اهلامعاو بلح ةبحان ىلا َنيدلا رون لداعلا َكللا هجن ب

 اهنم )١ دومحم نبا كلملا ركاسع برقو اهيف نركرشملا ثبع ثيجب اهتيامح يف راظنلاو
 هاخوتيو هدصقيو هاري امف هل قفوملا هللاو

 ةميظع ةلزاز تفاو 55 ةنس بحر نم عبارلا نينثالا موي نم ةعساتلا ةعاسلا يفو

 دوعسم:لصالا يفو ١(
 دادفب نع ةيقوجلسلا نيطالسلا عاطا كلذ دعب تمطقنا نا: خيراوتلا ةدبز يفه ٠(
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 امبمجر اروجأم (باثم ادمهشن ىضم امهنم لكف كوس ال بدرغدغالاو هلبعأ ءاهتناو .هلجا
 ءيثلا مهداوس ثاثاو مبعار و مهدّدعو مهويخ نم ةيركسعلا يديا تالاتماو ٠ هللا

 ناكو ةروهشملا امنالاب ني.دلا رون كلما دب يف متسينك تلدحو ةرثك ىمحيال يذلا

 كرشلا لذاو هلهاو مالسالا امه هللا نعا انيبمم !رصنو |يزع رصانلا رداقلا هللا نم احتف

 هب زحو
 اوبر دقو حتتفلا موي يلات دحالا موي يف قشمد ىلا ىلتتلا سوُورَو ىرسالا تاصوو

 دواج نم اهيفو ةروشنم مهتاياد نم ةيار امهعمو مهلاطبا نم نيسراف_لمج لك ىلع
 ىلع مهنم دحاو لك لامتالاو لقاعملا ةالؤو مهنم نومدقملاو ةّدع اهرعشب مهسور
 لك ةيلوكردلاو ةيدنجرسلا نم ةااجرلاو ”ةيار هدب يفو ةذونلاو ةيدرزلا هبلعو سرف

 قدع مهل صحي ال يذلا قاخلا دابلا لها نم جبرخو ,لبح يف رثكأو لقاو ةعبداو . ةثلث
 نيملسملا ةفاك ه ذ ىل اع هللا جنم ام ةدهاشمل نامصلاو ناوسنلاو نانشلاو خويشلا نم

 ىلوم ىلاعت هلل سيدقتلا ةلصاومو حيرستلا نم اورثكأو مالعالا قرشملا رصنلا اذه نم

 نيدلا رون لداعلا كلملل صلاخا ءاعدلا اواصاوو هئادعا نم مهايدمو هئايلوال رصنلا

 ”تاسبا كلذ يف مظن و هتساحل فصولاو همراكم ىلع ءانثلاو مهنود يع ارملاو مهنع يماحلا

 : يهو ىعلا اذه يف
 مهّتلع نيح جنرفلا موي لش (185”)

 اوفز سييلا ىلع ممتايارب و
 ركذ ةبيهو مهل 7 زرع دعب

 يداعالا كالم 12100

 لابو ناكو راشملا ذخا موش

 لهب حالصلا هنده اوضقن

 هيف ناك اب مهي اوقلف

 تاتش نم مهامش هللا ىمح ال

 ساو 1 روذكلا | ءازجف

 هركشو ”دمح دابعلا براق

 ءاقشلاو البلاو سالا َهَّلذ
 ءاننءو ةرسحو لذ نيب

 ءاجيماو بورملا نقايقي ف

 ءاوعشلا ةراغالا نش دنع

 ءاسلاو مهحابص يف مهمع
 ءافولا نسحي اهديحأت دعب

 ءادتعاو مهّلي داف نم

 ءاسضملا دح قوفت .ضاومع
 ءازملا ريخ روكشلا .ءازجو
 ءامعنلا لصاوت عم ”مئاد

 هفطاو هنع كلذا قفوملاو نيعملا هللاو اهيودتو اهكلمتل مهلامعا دصق يف عرشو

 سيمخلا موي يفو ؛ هتئيشمو

 دعب تنرق ةبناث اهدعب ثفاو مث تا زه ضرالا اهل تّرتها هنم تاعاس ثلث يذم دعب

 " ةسيظع ةلزاز تفاو ىلوالا ىداج نم نيرشعلاو سماخلا

 نيددن ١) تانتحلع نب دوي شن خعضتت
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 ركذب روكذملا ولتي ءاثلثلا موي يف ساينام, سؤرحلا ركسمملا نم رئاطلا طوقس ةددحلا
 دنع روكذملا ءاثلثلا موي نم تاعاس عبرا يضم ىلع ارهق فيسلاب سايناب ةنيدم حاتتفا
 فسملا لذيو هبف لاجرلا موجهو بوقدملا جربلا طوقسو ه4 هيف راثلا قالطاو بقنلا يهانت

 مهذخا ناو اه مهراصحلاو ةعلقلا ىلا ملس نم مازوناو هاوح ام بهنو هبف نم لتق يف

 هلجعو هلّهسي هللاو "لطب ال ىللعت هللا ةّيب

 ىلع نيمزاع مهلقاعم نم اوعّمجم جنرفالا نا ةردقملا ةيضقالل كلذ دعب قفت او
 ةمعاقب نيروصحملا جنرفالا هباحصا نم هعم نمو سايناب بحاص يرفنلا ذاقنتسا

 نومّلسيو نييدلا رون ىلوملل نامالل لاوسلا يف اوغلابو كالحلا ىلع اوفرشا دقو سايناب
 اويغرو ”هولأس ام ىلا مهني ملف نيماس اوجنيل ةثوح امو ةعلقلا نم مهيديا يف ام
 ىلع لبخلا ةبحان نم لجارلاو سرافلا نم هعمج يف جنرفالا كلم لصو املف ٠ هيف

 لصاولا عنا قيرطلا ىلع لذانلاو اهراصم سايناب ىلع نيلذانلا نيركسعلا نم ةلفغ نيح
 اهيف ناك نم اواصحتساو اهبلا اولصو ثيمحي اهنع عافدنالا ةسامسلا تضتقاو اهيلا

 اهتراع نم اوسني اهناكس لذانمو اهروس بارخ نم سايناب مع ام اودهاش ني
 رخالا عبد رهش نم ريخالا رشعلا نم مايا يف كلذو اهبارخ دعب

 ركسمملا نم بتكتاب رايطالا تطقس ىلوالا ىداجج نم مساق ءاعيرالا موي يفو
 ا هرصن هللا زعا نيدلا رون لداعلا كلما ناب مالعالا نّمضتنت يرونلا سورحلا

 هركسع يف ضمن سايئابو ةيربط نيب ةحالللا ىلع جنرفالا ةرفكلا ركسعم نا فرع
 اودهاشو نوزاغ مهو مهفراش ملف ..ريسلا يف. دجو برعلاو كارتالا نإ 0
 ىلع اوامحو قرف عبرا اوقرتفاو بوكحراو حالسلا سبلب اورداب 1 دق هتابار
 مهرتهراو لاطبالا ةعم تلجترتو نيدلا رون كلملا (184) ليترت كلذ دنعف نيملسملا
 راوبلا مم دو مادقألا مب تاور قحالو 6 | ناكاف حامرلا ناصرخو ماهسلاب

 راّدكلا ةدرما ىلع هنالذخو راربالا ءايوالا ىلع هرصن راهقلا زيؤعلا هللا لزناو مايلاو

 ماو ريثكلا ددعلا مهو ةلاجرلا فويسلا تاصاتساو اًرساو التق مهناسرف نم انكم
 لجالا هطِمُت نم رفن ةرشع ريغ قداصلا ريبكلا هاكح ام ىلع م,نم تلفي مو ديفغلا

 فرعي ملو ىلتتلا ةلمج يف هنا لبقو مهف هللا مهنعل مبكلم نا لبقو ٠ لجولا هبلق زاطاو

 ىوس مالسالا ركسع نم دّتفي' ملو هب رافظالا ىلع نيمملا هللاو هل دع بلطلاو ٌربخ هل
 روضح دنع لتقو ةرفكلا' ناعجش نم ةعبزا لتق نيروكذملا لاطبالا نم ال1 1

2 0 
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 دصق ىلع لالا ترّرقتو ةنسلا نم لوالا عبير رهش نم نيرشعلاو سماخلا نيئثالا موي
 سايناب ىلع لوزتلاب ءادتبالاو اهب نم داهللاو وزغلا ضرف ةماقاو اهخيودتل نيكرشملا دالب
 هتثوعب هلخعي و هفطلب كلذ لّهسي هللاو اهحانتفا يف داهملاو اهل ةقباضملاو

 رهس نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي يف سورحملا دابلا ىلا نيدلا رون لصوو
 امايا يدب ثيحب ركسعلا ىلا اهزيهجنو برخلا تالآ جارخإ يف ىمالا ريرقتل لوالا عيبر
 ةرثكلا يف داهجمل برعلاو ناكرتلا نم ةعمتجلا كاسعلا ةبحان ىلا لاخلا يف هجوتيو ةريسي
 . ىلاعت هللا ءاش نا مهل كالهلاو راوملا لغعيو مهنم ةلادالا بابسا لّهسي هللاو دادضالا

 قيجانملا نم هبلا جاتحي ام زيهجتب ل هلجال لصو ام زاحنا ف عرش هلوصو تقو يفو

 ثادحألاو نيدهاجلاو ةازعلا يف سورحلا دلبلا يف ٠ ءادنلاب روصاملا ركسعلا ىلا حالسلاو

 كرشلا يلدا جنرفالا ةدمهاجل دادعتسالاو سه ًاتلاب ٠ ءابرغلاو دلبلا ناشف نم ةعوطتملا

 موي يف ثبرتمالو ماتم ديغ ادم روصنملا هركسع ىلا لاما يف ريسملاب ردابو داحلالاو
 ةيفوصلاو ءابقفلاو ةعوطتملاو ثادحالا نيب هعبتو لوالا عب د رهش خالسنا تبسلا

 هتامزعو هءارآ نرقي ىلاعت هللاذ ةراكلاو روفرلا يف ىهامملا رثدلا ريثكتا ددعلا نيني دتملاو
 راوبلاو كالملا بابسا محل لتسيو داّتُحا ةدرما بازخاب رفظلاو رانا قرششملا رصنلاب
 رداتلا ىلامت هللا ىلع كلذ امو ةيداغ الو ةحئار مهل ىري الو ةيقاب مهل ىقبت ال ثيحب

 ريزعب' 'رغاقلا
 بقع هركذ مدقلا مويلا يلا رخالا عبد رهش نم عباسلا بسلا موي ناك الو

 تاقينجنلاب اهل هتقياضمو روطتملا هركسع ف سانناب ىلع نيدلا رون لداعلا كلملا لوزن

 دوروب نالعالا هباتك نّمضتب سايناب رهاظب رودنملا ركتسعلا نم رئاطلا طقس برماو

 مهذخ جنرفالا ناب برعلاو ناررتلا يف نينوه ةبحانب نيدلا دسا ركسعم نم رّشبملا
 مهابتا ىوس سراف ةئام ىلع ديزت مهلاطباو مهيمدقم نايعا نم رم اوضيعا هللا

 موهنم اوند ملف فولا يف منا اوملعي مو لعف يف مهنا مهنم انظ نيروكذملا سيكت

 تاشب و باسلاو رسالاو لتقلاب مييلع اوُقيطاف اهسئارف ىلا ثويللاك مييلا اوبشو

 ةيخنلا لويخلا نم مهددعو ىلتتلا سوؤرو ىرسالا تاصوو ريسيلا ال مهنم (184)

 هيف مهب فيطو روكّذملا مويلا يلات نينثالا مويلا يف دلملا ىلا تاّيراطنقلاو قراوظلاو

 ةلمكتملا ىلوالا دعب ةلهسملا ةمعنلا هذه ىلع هلل ركشلا اورثكأو مهتدهاشمب بولقلا ترسف

 ةبهولا هذه واتتو .زيزعب هللا ىلع كلذ امو مهراوبو مهكاله لبجعتل لومألا هللاو
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 اهيلوتل سايئاب ةيحان ىلا ددعلا ةروفوملا (188”) مهلاطبا نم ددعلا نم ةافاولا ةياو

 مهتدع نا ركذ دقو روصنلا ركسعلا يف مهيلا ةضهنلا عرساف للاماو حالسلاب اهتيوقتتو
 لبق مهكرداف ةلاجرلا ىوس ةوادلاو ةّلدنجرسلاو ةّتراتبسالا لاطبا نم سراف ةئاوعبس

 نآك ناك دقو مهب عقواذ اهتامح نم اهيف ناك نم مهيلا جرخ دقو سايئاب ىلا لوصولا
 نيملسملا عافدنا قفت ”او مهنيب برما تلاجو كارتالا ناعجش نم ءانمُك ع ضاوم يف مهل

 هنال ذخو نيملسملا ىلع هرصن هللا لزناف ءانمكلا ميلع رهظو لاجمل لوا يف مهيديا نيب

 فوتتلاو ماها عداوتب فويسلا تافهرم مهباقرو مهسوور نم تمّكحتف نيك شما ىلع

 ليلقلااّلا مونم 0 ا ثيحي ماهسلا مراوصو حامرلا تاعرشم مهداسجا نم تنكشو

 ريساو بولا سمو حيرجو ليتق نيب معه اوراصو لجولا هلق راطاو لجالا ةطق نم

 مهلاوماو مبعاركو ميعلالأب ددعو مفرش نم نيملسملا يدبا يف لصحو 0

 مهتلاجر ةماع فويسلا تقححو ةرثك دي ال ام مهالثق سوؤرو مه“ ارسأو مهسيطا رقو

 رغم ملاثلا ةعماطا موي ف كلذ ناكو ميلا نيفاضملا ةلماع لبمج يملسمو عيوفالا ىف

 سورحملا دلملا ىلا ددعلاو ىلتتلا نم سوورلاو ىرسالا تلقي لرالا عير رهش نم

 مهللاو ريثكلا قلخلا مهتدهاشمل عمتجا دقو دلبلا مهب فيطأو هيلات نينثالا موي يف
 ناكو نيل. ازا نينمملا بولق هب ترس اا ادوهشم موي ناكو ريفغلا
 مهمادقاو نيكرشملا يغب نم ناك م ىلع ةأفاكم همسا لجو هركذ ىلاعت هللا نم كلذ
 ةعداوملا دوهع ضقتو هرصن هللا زعا نيدلا رون ىلوملا "عم ةنداسهملا نايأ ثكت ىلع

 ءارعشلا يف ىرملا ىلا نب رطضلا نيحالفلاو نيبالخلا يشاومو تاراشملا ىلع مهتراغاو

 رون ىلولا ىلا ليا دق كو ٠ ةعداوملا دكأتب رارثغالاو ةنداهملاب نمالا "5 مهنوكحسا

 يزخ مهل كلذ اربص مهقانعا برشب صاف نيكرشملا ىرسا نم ةعاج كيلعب ىلا نيدلا
 و مهر مس ف

 يرق خم 7 اوْيَلَظ نيل ملعيسو يظع* بادع ةرحالا ف مهو ايندلا ةومملا يف
 هيلا عاّمجاب نيدلا دسا نم ةبن اغلا ىرشنلا دورو نيمملا مدقفلا اذه عبتو 1( 0

 نم ترهظ ةرفاو ةيرتسب نيكرشملا نم رفظ دق ناو ناكرتلا ناعجش نم هيلا ريثكلا
 دسا لصوو هب اورْفظ نم منع ناكرتلا ملطحتو تمزمناف لامثلا ةمحان نم ملقاعم

 ءادعا يف داهحن مهلا طباو ناررتلا يمدقم نم (188") ركسعلا يف كيلعب ىلا نيدلا

 يف نيدلا رون لداعلا كلملاب عمتجاو ريفغلا مماو ريثكتلا ددعلا يف مهو نيكرشملا هلل

 1) (0لان1. 22271, 8.
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 كلملا ىلا هرصن هللا دعا نالسرابلا ناطاسلا نب متتفلا يبل لداعلا ناطاسلا نبا رحنس

 ةيلا ىعهتتني امو هلالجم (182") دامحالاو هيلا قوشنلاب همايا هللا مادا نيددلا رون لداعلا

 اهيف عقو يتلا ةدسشلا نم هصالخ نم هب هملع هللا نم امو لا عا وم

 لاسر اهرب د ةليجن نائرتلا كولم نم 5 تكلا ءادعالا يديا يف هب قب يذلا رسالاو

 ةقرفتلا ركاسعلا عاّمجاو ةروهشملا ةنطلسلا نم همصنم ىلا داع ثمحب اهررقو اممكحا

 نيملسلا ةف اكل هدعو ناسحاو هتلثماو هرماوال مهلاثتماو هتعاطب اهناعذاو هيلا هنع

 نيعالملا جترفالا نم لالضلا بازحا ىلع هرصنب
 دادعتسالاب تادالولاو لقاعملاو لامعالا بابرا لس نييدلا رون ىلا كلذ عم تاصاوتو

 دالبلا يف نيدسفملا دادضالا نيكرشملا نم هئازاب نم وزغو نيعالملا هللا ءادعا ىلا فوفخل

 ةنيزب نيددلا رون ىلوملا ىما كلذ دئعف ٠ ةندامللاو ةعداوملا يف ةدّكوملا مهن :اعأ نيثكانلاو

 مايا يف مدقت اهف ”ةداع رث مل ام كلذ يف لعفو لاوحالا هذهب 0 سورحملا دليلا

 تالآلاب اهزاوسا ١١ ىلح ثري هتكتلمم رادو هتعلق ةئيزب كلذ عم ىماو ةيلاخا ةالأولا
 تايراطنقلاو ةيحن رفالا قراوطلاو حامرلاو فويسلاو سارتلاو عوردلاو نُساولا نم ةببرلا
 دانجالا تعرهو تافلتخلا يهالملا عاوناو تاقوبلاو لوبطلاو تاقوجنملاو مالعالاو

 ةدم ةنم نسحتسا ام اودهاشف لاملا ةدهاش1 نيرفاسملا نم دالملا ءابرغو اياعرلاو

 يلوا ةرَّفَكلا لامها يف لامالا قيقحتو لابقالاو قيفوتلاب كلذ نرتب ىلاعت هللاف مابا ةعبس
 هلضفو هّنع لالضلاو كفالا

 همايا هللا مادا نيددلا رون ىلوملا هجتوت لوالا عيبر نم رشع ثلاثلا ٠ ءاثلثلا موي يفو

 نم هيلا رابخالا تلصاوتو اهل نيظفحتسملا سما ريرةتو اهلاوحا دّشفتل كبلعب ةيحان ىلا

 ثيعلا يديا اه مهقالطاو لامعالا كلت ىلع نيعالملا جنرفالا ةراغاب ةامحو صمت ةبحان

 ٍ مهل كالهالاو ٍرميلع راوبلا لجعتو مهنم ةلادالا نسحي ىلاعت هللاو داسفلاو

 هللا راك جاجملا نيز هجوت لّوالا عبيد رهش نم رشع يلاثلا نينثالا موب يفد

 ىلا.تاعلاظملا نم هبحص ام لاصيال نيدلا رون ىلولا نم الوسر رصم ةمحان ىلإ ةتمالس

 اهنم لصاولا لوسرلا اضيا ةتبحصو اهيف مالا بحاص
 دوصنملا ركسفملا نم رّشدملا درو لوالا عبي ر رهش نم رشع سماخلا دحالا موي يفو

 اوضهنا دق مهناب نيعالملا حنرفالا ربخ هيلا ىهتتنا امل ناريم ريما نيدلا ةرصن ناب ءامل 0

 للح :لصالايفو ١(



 0 سم

 نب هاش ناملس ناطلسلا ناب لصوملا ةبحان نم رامخالا تدرو ناضمر ربش يفو

 امملاو هيلا ذقناف لصوملا لامعا ىلا هركسع يف روبعلا ىلع مزع ١١ دمحم ناطلسلا

 تيذاو لاعالاب تررضاو َتلعف كنا :هل لوش : كجرك ىلع نيدلا'نيز نيمالا اهر

 هبلا فاضنا نمو لصوملا نم هركسع يف هيلا ضمن لبش ملف (182' 9 ةأسو“ اهلها

 ىلا هب داعو هداوس ىلع ىلوتساو ةعزه حبق هركسع مزهو هيلع رصنلا قذرف 2

 اًروصنم ا!رفاظ لصوملا

 ناك ام اوضقنو جنرفالا ةرّدك ١ ردغ ةنسلا نم ةّجلا يذ نم ريخالا رشعلا يفو

 ةوقو رحبلا يف جنرفالا نم ةرفاو ردع لوصو مكب ةنداسلاو ةعداوملا نم ٌرقتسا
 تارادج ن 9 اهيف 005 دقو ساننامل ةرواجملا ءارعّشلا ةيحان ىلا اوضهنو مب مهتكوش

 برعلاو نيبالا يشاومو عايضلا يحالف نيحآلفلا لماوعو ةّيعرلاو ةيركسعلا لويخ
 ةندحلا ىلا نوكسلاو اهب يعرلا ىلا ةجاحل رك ذبف ىصحي ال يذلا ريثكلا ٠ يلا نيحالفلا

 عيج اوقاتساو ةصرفلا اوؤيتئاف ريصقن كارتالا نم مهظفحل نييودنلا نم عقاد مرفت

 نيماغ نيرفاظ اوداعو مهرإغو ناك نم هورسا م عم هنم هلها اورمفأو هودجو ام

 زيزعب هيلع كلذ امو مهنم ةلادالاو م ةًافاكملا قر همكح يف ىلاعت هللاو ندا

 نا نيسمحو نيتنثا ةنس تلخدو

 يناثو ةجرد نيرشعو نيتنثا وادلا جرب علاطلاو مرحملا لهتسم ءاعبررالا موي اهوا

 هذ نع ىنغي ام 0١ ةنس رخاوا ىلا لزالزلا نم ثدح ام حرش مدقت دق. ةقيقد ةرشع

 جالبنا دنع ةميظع ةلزاز تفاو 07 ةنسي نس رم عساتلا ٠ ار تناك ذو

 ىرحا كلذ الث ُث مم هدابعب هتفأرو هفطلب اهكرحت اهنّكَس مث تحتزاو تعور حابصلا

 ةالص دعب ىرخا اهدعب تفاوو اسهنم تاعاس يضم دعب هيلات سيمخلا ةليل ىلا اهئود

 رخالاو اهنم لوالا لزالزلا هذه ريثأت مظعب لامثلا ةيحا نم راممالا تاصاوتو هيلاث ةءمبللا

 ىلاعت هللاو باح نم عضاوم ىلا اهالاو امو ةيمافاو باطرفكو ةامحو رزيش ةنيدم يف

 هاذ محراو ملعا ةفجسلا قزعوو ْذ

 ثرملا يلا نيدلاو ايندلا ثايغ ناطاسلا باتك درو رفص نم ريخالا رشعلا يفو

 ؟ رجس نم زغلا يفتسا اما: اولاق دئادش ناسنا ىلع نم اذا ناكف لاثمالا دادغب لها
 ١( يفو الاصل:٠سعود

 ب
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 فرع اف ةيماشلا لامعالا يقاب اماو كل ذك تناكف ةامح اماو مهحاورا ىلع اًفوخ اهنم

 ةرهانلا ةردقلا هذه نم اهيف ثدح ام
 كللملا ىلوملا لصو 50١ ةنس ناضمر رهش ننم نب. رشعلاو يداحلا ءاعيرالا موي يفو

 اهييذهت دعب ماشلا لامعاو بلح ةبحان نم اًدئاع قّشمد هدلب ىلا هرصن هللا زعا نيدلا رون

 ناطاسلا دلو نيبو ةنبب ةعداولا رارتتسا .دعب ةلمحلاو سفنلا يف املاس اهلاوحا دّقفتو
 امهتاي ثدح ناك ام لاوزو (1817) ةينوق بحاصو دوعسم

 اهلا ةماك ةئس ةدم جنرفالا كلم نيبو ةنيب ةنداهملاو ةعداوملا تررقت لاوش يفو

 ةفصاولا تدتُكَو ةيروص رانيد فالا ةينام قشمد نم مهيلا ةلومحملا ةعطاقملا ناو نامل

 يباطلا مامه نب ملاس يلاب فورعملا ناكو ٠ ةددشملا قيثاوملاب نامالاب اهديك ات دعب كلذب

 دون لداعلا كلملا نع فانلا نيدلا دسا ريمالا ةبانعب قشمدب ناويدلا ةفراشم يلو دق
 هريصقتو هلقع ةفاخسو هلهجم اهدصق تاطيرفتو اهدهتعا تانايخ ةنم ربظف نيدلا

 ضبقلا لالا تضتقاف اهل قيقحتلاو امهنع فشكتلا دنع نيفرصتملا نم موق اهربظاف

 نم رشع شداسلا دحالا موب يف ناك اًدلف هيلع بجو اي موق نا ىلا هل لاقتعالاو هيلع

 ' اقف ناكر لوضف يف هتاياعس نع .فشكتاب يرونلا ينماسلا نمالا حيخ 50١ ةنس لاوش
 ناو ةردلاب هواعب نم هفلخو ابواقم اًرامح كريو هتيلح قاحي ناب لالا تضتقاف اهنع

 « مانو نئاخ لكءازجا اذه » هيلع ىدانيو ههحو ماخس دعب قشمد قاوسا يف هب فاط

 نم هيف عفش نم ةعافشب بلح ىلا هيفنب ما مث امايا لاقتعالا يف كلذ دعب ماقا مث

 هيواسماليدعتو هي زاخم رشنو سانلا نعل نم ٍةفص حبقا ىلع ىضذف ةديعسلا ةلودلا يمدقم
 ةلقو اهب ةّلغلا زاعسا عافتراب رصم ةبحان نم رابخالا تدرو ةنسلا نم نابعس يفو

 ءاّنتلا اهرمال يلوتملا ,ىماو مهريغو نيكاسلاو ءافعضلاب اهرارضا ةدشو اهدوجو

 كلذ يف باطتلا دكوو نيجاتحملاو نيلتملا لع مهتاوقا ىلع دئازلا عسب اهل نيركتتحلاو
 ةئسلا يف لينلا ةيفوت نم ركذ ام عم ةدش.الا لالا .تداز امو

 ناضطلسلا نبا رجنس ناطاسلا صال قارعلا ةمحان نم رامخالا تدرو نابعُس يفو

 ثيجحب ةنفاو دوعوو هب نيلكوملا ىلع لمعأ ريبدتب هب لواطتملا لاقتءالا قيض نم لداعلا

 صالخلا ىلع هل نيدعاسملا دعو اب ىقوو ةنطلسلا نم هناكم ىلا داعو كلذ ىلا اوباحا

 ١١ هتكلمم تماقتساو هتكوش تدوقو

 هب براغ قع ناؤملاو لذلا يف نيئس عبرا مهدنع دمق ناك هنا : يزوملا نبا طبس لاق ١(
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 700 "نيصفلا فن نينود كلذ كل 3 كيف ءاج م ليللا قفازات ايناايطا

 سانلا عاترا ةلزلز تءاج روكذملا رهشلا نم نيرشعو سماخلا تبسلا ةليل يفو ثياآرع

 .ىلاعتو ةناحبس ابكر ةردقب تنكس مث هرننآو راهنلا لوا يف اهنم
 نم جرب مادهناو ةريثك عضاوم مادس,ناب ةامحو بلح ةيحان نم رابخالا تاصاوتو

 نيعبرالا ريدقت ابنم هدَّدَع ىصحا يذلا نا ركذو ١ ةلئاملا لزالزلا هذهب ةيمافا ججاربا

 ةيلافلا رصعالاو ةيضاملا نينسلا يف كلذ لثم فرُع امو ٠ ملعا ىلاعت هللاو ىكح ام ىلع

 مدقن ام ولتن ةلزلز تفاو (نابعش) هنيعب رهشلا نم نيرشعو عساتلا ءاعبرالا موي يفو

 ناضمر رهش لوا نينثالا ع يف ىفاو مث هرخا يف ةيناث ليللا يف تءاجو راهنلا رخا هركذ
 موي يف كلذ دعب ىفاو (181”) 3 ةقلاثو ”ةيناث تدواعو بواقلل ةعورم ةلزاز ةئسلا نم

 يف ىرخأو لالا نود ةثلاثلاو ةيناثلاو ةئاه هلوا يف نهادحا لزالز ثلث ثلاث ءاغلغلا

 بواقلا غقورو ماين تاشبا ةلئاه ىرخا كلذ دعب ىتاوو 0 هك كبف روظلا تقو

 ةليا نم ةعساتلا ةعاسلا يف كلذ دعب ىفاو ُث كلذ ىلع رداقلا ناحبسف لبللا فاضتتا
 ناك الو قبس امم مظعا ةلئاه ةمظع ةلزلز ةنسلا نما نايف 0 :م فصنلا ةعمجلا

 اهوا تبسلا ةليل يف مدقت ام التو اهنود قرا تفاو ةروكذملا ةلمللا نم 0 دنع

 ةعمجلا ةلمل يف كلذ الثو ةئاه ةلزلز نينثالا موي يف كلذ الت مث م اهزخآ ىرلا تعاجو

 يفو ةجعزم' ةميظع ةلزاز ابنم لوالا ثلثلا يف ناضمر رهش. نم نيرشعلاو ثلاثلا
 دقت امم مظعا ةلزلز تفاو هركذ مّدقت ام يلا ةنسلا نم لاوش يف دحالا موي ةادغ
 تقو يف ةئاه ةلزاز تفاو روكذملا لاوش عباس سيمخلا موي يفو مهتجعزاو سانلا تعور
 ةادفلا ةالص تقو يف ةلئاه ةلزلز تفاو ٌةنم رشع ثلاثلا دحالا موي يفو ةادغلا ةالص
 .ةمبار مث ةثلاث مث اهنود اهدعب ىرخا مث ابلثم ىرخأ ةلزلز تفاو هولت" نينثالا موي يفو

 ىفاو مث سوفنلا تعور ةميظع ةلزاز تفاو لاوش نم نيرشعلاو يناثلا دحالا ةليل يفو
 اهلها فاخ ام اهيحاوضو قشمد نع ىلاعت هللا عفدو هترثكت هك لمهأ ام كاذ بيقع
 رامخالا ثدرو نكت ركشلاو دمحلا ُهلف مه هثحرو مه هتفأرب هعباتتو كلذ يلاوت نم

 نم ريثكلا ناف رزيش الا امنكاسم ضعب مادهناو اهنف كلذ ةثككب تلح ةلحأ نم

 الها برهف باطرغك ماو .ريثكنا ددعلا مهنم لتق ثيحب اهناكسم ىلع مدهنا اهتكاسم

 ةكراملا:لصالا يفو ١(



 هدقفل نزلا نم هلانو هالع هللا مادا ماشلا ناطلس نيملسملاو مالسالا نكر نيدلا

 مظنو هدئع نيكلا هناك هبضتق ام هيلع فسأتلاو

 عم عضوأا اذه ف اهتاشا تقر نا كاذ تدرجوا ةلكطدام دو هلدبو هلل

 : ىهو
 9و

)1807( 

 افلا ةيقرصلا خبش بلاط ؛وبا'خينشلا يفوتا نيرشملاو سسماخلا مويلا يفو
 ةقرطلا نسح اقيفع قت !ريش ناكف هللا لالخلا روكشم ةق

 3 اضن

 1 نيذلا ءاج يعانلا من

 ٍلضفو ملع يذ لك عّورف
 نزح قافالا ةلازخ ةنكب
 هيلع مد عربا تايساو

 هع يا يش جن
 حان لك ف هلضف سدي و

 للملا ب هتائسح ىلع

 ٍتافص اهل غلبلا مار ولف

 ىهاضي ال ”حبحص "قل هل
 يحمي ثيغل اك نوف فكل

 نيدو 01 ف نافرش :

 لالج يف لجاسم ال ىحضأف
 ايازرلا دنع هلاشعا ىلع

 (مذقا هانا ننسملا ناك نمو

 جوبر ع باح ف ةاراو نت

 اب رغ [ذرفنم هيف حبصاو

 اياربلا يف راج مسرلا اذمهف
 ءون لح مئامع تحرب الف

 .يربب تاومالا يب ةمحر و

 "فوته ثحان ام مايالا ىَدَه

 رحافلا ردقلا لزان اتا
 رحاصفلا ب سلا ءايدالا نم

 رحابصلا ءوض مدنر ملظاو
 ر_حاحصلا لقملا "هدام كلاذك

 ر_حارجلا ياد عجوم هقرحب
 رحاصف ديم ظافلاب

 رحادر دوخ لكاث ةعمدب
 _حادتماو ثارع نع دق

 رحاص ءاجرالا قرشم "ةجوو
 رحابملا دولا نيذاعلا ىلع
 رحافصلا هفهرع الاص دقو

 رحامس الو ريشي فرش الو

 رحاطبلا باب دا بود ب

 رحادقلا يف ىّلملا لان دقف
 رحاسفلا هنطاوم نع 8

 _حاضو سلغ يف نيلهالا نع

 رحارتقا الو ن 2 داب لبا

 يحاقالا راوناب 2

 رحاورلا يفو ودغلا يف هلع
 , يحادالا ضي هرفش حالو

 اهيلاوتو ةكرابملا ةنسلا هذه يف ةثداحلا لزالالا حرش

 نم نيرشعلاو عباشلا مويلل قئفاوملا هه١ ةئس نامعش ن م عساتلا سما ةلمل يف

 عبرا وا ثلث ضرالا اهب تفجر ةميظع ”ةلزاز تاو اهنم ةيناثلا ةعاسلا يف لوايا

 مث رهاق ٍرداق كيلم نم ىلاعتو ةناحبس |! 6 رح نم ةردع تنكس مث تارم

 اهلبق تءاجو ةلزاز روكا نابعس نم نيرشعو يناثلا ءاعيرالا ةلمل كلذ دعب ىلاو

 ناك نم اهم 20 تاسالا هذه هبف

 هذ

 ةمحر

2+ 
 ع
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 اق كلملا ناكو نامالاو فيسلاب اهنوصحو اهعالق نم ةدع كلف اهالاو امو ةينوق كلم
 قفتاو دنمشنادلا دالوا ةبراحمب نيلغتشم (اذك١ بالودو نوئلا وذ هاوخاو نالسرا

 ةعقو يف هركسع ىلع رابظالاو دنمشنادلا دالوا ىلع رصنلا اوقزر دوعسم كللملا دالوا نا

 كاملا نم ناك ام داعو فرع املف 55٠ ةنس نابعش يف ارصقاب فرعي عضوم ىلع تناك
 ةعداولا نم امهنبب ام عم هعشيتساو ىمالا اذه هيلع مظع هدالب يف نيدلا رون لداعلا

 راذتعالا 0 ةباجاو ديدهتلاو ديعولاو هيلع راكتالاو ةيثاعملاب ةلسارو رمصلاو ةنداهملاو

 لالا هذه ىلع اًرمسم امهننب ىمالا يتبو لاقملا ليمجو

 ةئامحو نيسمحو ىدحا ةنس تلخدو

 ةرشع تسو ةجرد ةرشع سمخ ولدلا علاطلاو مرحملا لسهتسم ةعمجلا موي اواو
 كلملا هجوت ةنسلا نم رفص نم سداسلا ةممحلا موي جاجحلا لوصو (دعبو) ةرشاع

 نم نيررشعلاو عبارلا ءاثلثلا موي يف هركسع ضعب يف بلح ةبحان ىلا نيدلا رون لداعلا
 ةفداصو مهداسفاو بلح لامعا يف مهثيعب هيلا جنرفالا ربخ ءاهتثا دنع ةنسلا نم رفص

 ةعامج مهلتقو مراح ىلع نيدسفلا جنرفالاب بلح يف هركسع رفظب رّشبلا هقيرط يف
 اهب فيطو نيروكذلا جنرفالا سور نم ةرفاو ةّدع رّشبملا عم لصوو مهرساو مهنم
 هيقفلا خيسيشلا يفوت ةئسلا نم لّوالا عبد رهش نم ثلاثلا ءاثلثلا موي يفو ٠ قشمد يف
 ذم ةقيرطلا نسح ناكر هللا ةمحر يناروملا ناب فورعملا دمحم نب ابن نايبلا وبا دهازلا

 ةفال ةعلاطملاو بدالاو ملعلا اح اًنيفع ًةقث اني دتم ىضق نا ىلا امص (1805 ان
 نم ةباحصلا روبقل ةرواجملا ةريغصلا رباقم يف هربقل هريرس جورخ دنع ُهل ناكو برعلا

 ١ هيلع نيفسأتملاو نيقسانملا ةرثك نم روهشم موي مهنع هللا يضر ءادهشلا ,
 نب يداملا نسما يلا نيدلا ءاهب ديسلا فيرشلا ةافوب بلح ةمحان نمر دروو

 ٠١ ةنس بجر نم رشع عباسلا مويلا يف هللا همحر يوسوملا ينيسحلا دمحم نب يدهملا

 روكشم لالاو قالخلالا ليمج ةيسرافلاو ةيبرعلاب ناسللا حيصف ةروصلا نسح ناكو

 رون لداسعلا كلملا نم لحملا نيكم ردصلا عساو ثيدملا حلم سفنلا يرك لاعفالا

 باب نم موي لخد نايبلا ابا نا قشمدب هنياشم ضعب يل يكحو : يزوملا نبا طبس لاق ١(
 لبقتساف سانلا ضارعا نوكبي مهو يلاثلا طئاملا يف ماوقا ىلا رظنف قشمد عماج ىلإ تاعاسلا
 ظوفحم نب دمحم نب ابن همساو . يركذ مهيسناف كركذ مهّتيسنا اك مهلا : لاقو هيدي عفرو ةلبقلا



 ع

 اناغلا انزبشم ا ريمالاب فرعي امدقم اوراتخاو هب نوضتري نم هب لاديتسالاو

 ديدش ةييرحبلا نم (مّدقم يرصملا لوطسالا ةيلوتل يضت راو: ةسايسلا نسحو ةلاسبلاو
 جنرفالا ناسلب .نومّلكَتب رحبلا لاجر نم ةءامج راتخاف رحبلا لاغشاب اريصب سأبلا
 فشيكك رحبلا يف علقاو ةّيلوطسالا بكارملا نم ةدع يف مهضمّأو جنرفالا سابل مهسبلأو
 روض ائيم دصق مث اهلاوحا فرعتو مورلا بكارمي ةفورعملا كلاسملاو نماكسملاو نكامالا

 اهيلع مجبف رفاو.ريثك لامو ةريثك لاجر اهيف ةريك ةّيمور ةروتخش هيف نا هل كذ' دقو
 يف اسهنع داعو اهقرحا مث مايا ةثلث ماقاو ُةتوح ام ىلع ىلوتساو اهبف نم لتقو اهكلمو

 مئانغلاب رصم ىلا اًفكتم داعو بهتئاو رساو لتقف جنرفالا جاجح بكارمب رفظف رحبلا

 : ىرسالاو

 دوعسم كلما دالوا نيب فلخا عوقوي بلج ةبحان نم ريا درو روكذملا رهشلا يفو

 نيدلا رون لداعلا كلملا ناو تالسرا جلق دالوا نيبو شملتف دالوا نيبو هثافو دعب

 ءادعالل يوقملا فلخلا نم ريذحتلاو حالصالاو حلصلل مهني لخد بلحو قشمد بحاص

 لذب و طسوت نسحاب كلذ يف غلابو ةيمالسالا لقاعملا يف مهعمطو جنرفالاو مورلا نم
 لاوحالا مهنيب تحاصو تافطالملاو فحتنلا

 هللا سمال يفتقملا مامالا ناب قارعلا ةبجان نم ناوالا اذه يف رابخالا ترصانتو

 همك نع لداعو ُهِل فلام لكىلع رهظتساو رهظو هتكوش تّدتشا دق نينماوملا ريما

 تاما (179") دصق ىلع عمجم ناو قفانم ودع الو ٌقاشم فلام هل قبيل
 هىمال ةفلاخملا

 ىلا نيدلا رون لداعلا كلملا داع ه5 ٠ ةنس ةبجيللا يذ نم رشاعلا ةعمجلا موي يفو

 نايكس نب دواد نب نالسرا ارق ريمالا ناب كلذ لبق ربخا درو ناك دقو بلح نم قشمد

 هل ماركالا يف غلاف بلج لامعاب وهو نيدلا رون لداعلا كلملا ىلع درو ١١ قترا نبا
 داع مث ءاطعلاو فحتلا نم ”هرما مظعو هردق لج اب هفطلاو هفطالو همدْنَم رورسلاو
 اك انا رو رسم هلك لاذع

 يي لزؤن نيدلا رون لداعلا كلملا ناب ه١ ةئنس ناضمر رهش يف اضيا ريثا دروو

 شملتق نب ناولس نب دوعسم كلما نب نالسرا جلق كلملاب ةّصتخملا لامعالاب هركسع

 لصالا يف ضاس ١(

 قترا نب دواد نب ناس نب نالسرارق : لصالا يفو (»
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 نم ةرفاو ةّدع ناب رصم ةيحان نم ربخلا درو ةنسلا نم ىلوالا ىامج نم مايا يفو
 تمجبف اهلها نم ةلفغ نيح ىلع سدنت ةنيدم ىلا تلصو ةيلقص نم جنرفالا بكارم
 كلذ دعبو رفص يهو مايا ةثلث دعب مئانغلاب تداعو تبهتئاو تنسو ترساو تلتتقو اهبلع
 دنع رودصلا تقاضو ىفتخاو ملس نمو ةثداملا دعب رحبلا يف اهنم بره ناك نم داع

 هوركلا ربخلا اذه عاّمسا

 روصنم يلا نيدلا رخف يضاقلا ةافوب بلح ةحان نم ربخلا درو ناضمر رهش يفو

 ٍةّدرمو ةئيضم ةظقيو ةيضام مه اذ ناكو هللا ةمحر يسوسرطلا دمصلا دبع نب دمحم
 لامعا يف هفرصتو هرما ذفن دقو دفاوو سيرغ نم هب ملي نمو مهدلوو هراد يف ةرهاظ

 نع لزعنا مث هعافترا هب رفوت اًنسح ارثا فوقولا يفرثاو ةّيرونلا ةيكلملا مايا يف تلح
 وبا كسلا يفوت 545 ةنس ناضمر رهش نم نماثلا ءاثلثلا موي يفو ٠ لازتعا لمجا كلذ

 ةبرجتلا ريثك ةعانصلاو ةقيرطلا نسح ناكو هللا ةر يرعملا ببطلا نيسح نب دمحم

 هلثم دف دنعو هيلع فسأتلا رثكف ةفرعملا سقت

 ةئامسمحو نيسمح ةئس تلعفر

 ةقيقد نوثلثو ةجرد نورشع برقعلا علاطلاو مّرحملا لهتسم نينثالا موي اهنواو
 تررقت ةسئللا نم ىلوالا عبر نم نب, رشععلاو عبارلا مويلا يفو . ةناث نوعبراو ناثو

 ريدقت جنرفالا كلم نيبو قشمد بحاص نيدلا رون لداعلا كلملا نيب ةعداوملا بابسا

 كلذ نم لئالق مايا دعبو ٠ ةرقتسملا ةّدملا زخا ىلا لاما هذه ىلع ةدعاقلا تدّهَمو ةئسلا
 باجاف اهميلست ةنم بلطو كيلعب يلاو كاحض ىلع ضيقلاب يرونلا يكلملا ىمالا ججرخ

 (179) نم عباسلا سيمخلا موي يفو اهملستل اهيلا روصنملا ركسعلا لحرو كلذ ىلا

 اهظفح يف دمتعاو هيلا تمّلس نم اهبف بترو اهمّلست ناك ةئسلا نم لوالا عبد رهش
 نيدلا دسا ريمالا هوت ةنسلا نم بجر نم نيرشعو يداملا نينثالا موي يفو ٠ هيلع

 هل نيدلا رون لداعلا كلملا ءاعدتسا دنع بلح ىلا هركريش

 ةرازولا يف بصتنلا ناب رصم ةبحان نم ربما درو ةنسلا نم نابعش نم مايا يفو
 مهتعداومو جنرفالا ةلعاصم ىلع مزع ىمالا ماقتسا ا كيزر نب مالسالا سراف

 عاطقا ىلع ضرفي امو ةنازيا نم مهيلا لسمحي لا مهتعناصمو مهرش فافكتساو

 هل زع ىلع اومزعو هنم اورفنو هوركنا كلذ يف مهرواس نيخ دائجالا نم نيمدقملا



 م -_ ١1

 لاوحالا تيوب رومالا ربي د هيلاو ريززولا "سامع لداعلاو ةداعلا يراج ىلع ةيعرلا

 وهو كيزر نب عئالط نيملسملا سراف ريمالا ناب كلذ دعب ربخا درو مث" )١ جاهنملا ىلع
 رضم نع بئاغ وهو ربا هيلا ىهتنا امل ني روكذملا ناعجشلاو نيمدقملا ءارمالا رباكا نم

 اب ريزولا سابع فرع الف رصم ىلا دوعلا دصقو دشتحاو عمجو ضعتماو كاذل قلق
 ةنكي لو ريثكلا هدشح يف ةتاقالعب هل ةقاطال ذا ةكلملا يلع مادقالاو ةبلغلا فاخ عمج

 امو هباحصا هوجوو همرحو هبامساو هص اوخ يف برهلل به م سفنلاب راطخلا ىلع ماقلل

 هبلا رهظ ةزغو نالقسع لامعا نم برق املف» انما نابت ةعاركو هلم لمحو هلام نم انهت

 هباحا لشف هيلع اولمح املف هدصق نم ةلقو هعم نم ةراكبب رتغاف جنرفالا ةلادخ نم ةعامج

 نبا لق يذلا ريكا هنا رسأو ريغص هل دلوو وه ةيزه حسبقا مزهتاو هيله .اوفاغاو

 نم يق بره نمو جنرفالا يديا ف اواصحو هعاركو هلامو همرزحو هدلو عم رالسلا

 نم 0 ىلا 0 هتان سانلا ن 0 ددعلا 0 ا عرإبا

 «اضق هل دوب 6 مقاس جنرفالا دب ةضقلا ف ؟نيئسلملا رودص 0

 رس 0

 اهلاوحا ديدستو اهنلامعا ريب دو بلح يف همصنم ىلا اًنذكتم داعو امانا
 اد امذنب تائمللا ننس قشثمد يف راث5 5 ةنس رخالا عيبر رهش يفو

 كلذ رصاقت مث نايبصلاو بابشلاو خويشلا يف توم كلذ دعب ةبقعاو لوطي ام ُةئمو
 هتبنب نبا هل ناكر السلا لداعلا شويا ريما نا هلتق بيسو : هخيرات يف ٍقرافلا لاق ٠(

 اًداوم ةفالخلا دضع ناكو اسابع يمسي ادق |ريما هوبا ناكو ةفالحلا دضع بقليو نصن 0

 ال ناك رفاظلا نا ثيحب ةميظع ةّبمع هبي ناكو ناجرفتي و نابرشيو نالكأي اميمح اناكو رفاظلل
 لتقو ةّدم يقب و هلئقف لداعلا هدي هنبا سابع ىرغاف ةدحاو ةعاس لداعلا تنب نبا نع ربصي

 ىصخيال ام رهاوجلاو لاومالا اذخاو رادلا يف ناكن م التقو هنباو سابع رادلا ىلا لخد مث نفاظلا
 رهاوملاو لاومالا ذخاو سابعلا جرخو فسوي و مهرباو ليدبج م ظفاحلل نيب ثلث التقو هتميق

 انا حاصلا كلملا مييلع اولو ىصم لها نا مت. هعم ناك ام عيمجو جنرنالا هيدحاف ماشلا باطو

 بقلي و مسقلا يلا, ٌقكيو ىسع مسا رفاظلل نبا جرخاو كيزر نبا عئالط و
 ةئطلسلا كلما ىلأوو ةفالخلاب زئافلا رقتساو سابع ني.صن هفالخلا دضع لتقو ةفالخلا هولوف زث

 حبلم نعش هل ناكو ءارعشلاو ءالعلا بحي اًلِضاف 7
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 ءانثلاو ل ءاعدلا زثكأف ىملاما قيقحتو محهاوخا حالصب دوغي اب مهل رظنلا نحو مهسوفت
 قوسو ل راد قوقح لاطبا 9 الت مث .هبلا هوراصا ام ىلع هلل ركشلاو هيلع

 رشتساف ةعمملا ةالض دعب ربنملا ىلع ىرقو روشنللا كلذي ًاشناو راهنالا نامضو لقنلا

 ءاعدلا عفزب نيشتعتملاو مراحاو نيحالفلاو ءانتلا نم سائلا ناعاو لالا حالصب ضانلا

 هلضفو هّنع ةباجالا لف هناحبس هللاو ةمالعاو هرسدنو همنا ماودب ىلاعت هللا ىلا

 لضوو هراد ىلا ديعأو لاقتعالا نم حنتفلا موب 3 دق.نازب نيدلا دهاحي ناكد قو

 هراد ىلا دخرتذ يف ةنع بئاسنلا هدلو عم قشممد ىلا بتسملا نيدلا ليوم سئزلا

 بابسالا نم ةئم ادبف لامعالاو تافرضتلا نم ءيشل ضرختلا كرثو اهموزا للعاالل وفم

 دانسف ىلا ًانعاد ناك ام داشرلاو دادسلا هانم نع لودعلاو داسفلا راعذا نع ةبرغملا

 ”قالطناو ضرم م هت مث رسنو كاط دق خف هىلجر ىدحا يف ناكو٠ هنف ةّينلا

 ةيبلا يف هبحن ىضنق دئاز هيف يف عالقو لصُتم رتاوف عم هتوق طقساو هيلع طرفا كرادتم

 رشدتساو هراد يف نفدو ؛؟ ةبس لوالا عير رهس نم عبارلا ءاعبرالا موي اهتحيلص يلا

 هلالتخاو هنونح عم هنزاخ تذيع ثري هلاعفا ءوس نمو ةنم ةحازلاو كله سانلا

 فصولا اهنع زجعو حرشلا اهب لاطل
 ماسح ريمالا اهنحاض ةافوب نيدرام ةيحان نم ربخا درو ةئسلا نيرا يفو

 ناوكرتلا يف هردق فرش عم ناكو مرحملا لوا .يف هللا ةمحر قترا نب يذاغ ليا نب نيدلا
 نم لوالا عبر رهش يفو )١ ٠ ةضفلاب هلاثما نع اًريمم ٍبدالاو ملعلا لهال نع اكد

 (178) نينمئوملا ريما هللاب رفاظلا مامالا ناب رضم ةنحان نم رابخالا تدرو ةئسلا

 ناو نسح نب حلا مهم نبا ىلاو ليربجو فسوي هيؤخا ىلا نكر ناك اهبحاص

 خالسنا سيمخلا موي يف هرعا اوفخاو هولتقو هولاتغاو هيلع اولمعف هتاردسم تاقوا يف مب
 ءارمالا نم ةعامجو نيددلا رصان هدلوو ريزولا سامع لداعلا مامالا رضحو 45 ةنس رثص

 لوخدلا اوبلطف ٠ مسجلا ثاتلم نينمملا ريما نا : مهل ليقف مسرلا ىلع مالسلل نيمدقلاو
 تضتقاو فشكتاو ىمالا رهظف بلطلا يف اوماو اوابقب ملف مهيلع جتخاف هتدابغل هيلع
 ريغض وهو ىسع رفاظلا دلو ةماقاو ةعاسلاو تقولا يف ةانلا لتق ىلا ةعراسملا لالا
 نايعاو ةيركسعلاو دانجالا ىلع 'ةعببلا هل ذخأو هللا رضنب ٌدانَلا هوبَتلو نينس ثلث ره

 يذ يناث سمللا موي ىلا ةنالولا يف نيدلا ماسح ديعسلا ىقب و : هخيرات يف قرافلا لاقف ١(

 ةئساع»» نيالراعو ةنسوم» ننقرافاتع هتيالو تناكو نيدراع يفوتو هده ةنس ةدعقلا

 كو

 ص



 2 لا

 هراغو يلع قوس ىلا شايوالاو عاعرلا نم موق عرستو مهرود نم ءيش باهتنا نم

 لازاو مهسوفت 9 بط اب دليلا لها ىلا نيددلا رون كلم ا ىلوملا ذقتاو اوبهنو اوثاعف
 تانالاو تالالاو لاملا نم نئازتحاو ةعلقلاب هرود يف هل ناك ام نيدلا ريح جرخاو ٠ مهترفن

 يف صم ىلا ريسلاب هيلا مّدقت مث (مايا ماقاو هذج راد ةيكباتالا رادلا ىلا هتزثك ىلع
 ةّدع هعاطقاب روشنملا هل تك نا لعب هعابتاو هبامسأ نم هعم نوكلا دارا نمو هصاوخ

 رضحا مث مم ١)ةردقملا ةّضقلا ىلع صمم ىلا هحوتو هدنج مسرو همسرب صمت لامعاب

 رورسو مسائي يف داز امب اويطوحو راجتتلاو ءاهقفلا نم ةيعرلا لثاما مويلا كلذ دغ دعب

 ىلا لصو مث ةَّدم نيدلا رون ةمدخ يف يقبو نيدلا ريجم راسو : هخيرات يف قرافلا لاق )0

 ةَّدم هدنع ماقاو (شاترق نيدلا ماسح ديعسلا نب يلا) نيدلا مجن كلملا ةمدخ ىلا نيقرافايم
 دادغب ميقم ( ه7, ةنس ينعي ) نالا ىلا وهو يفتقملا ةفيلخلا عم مدخو دادغب ىلإ ه٠ ةنس يف لزنو

 ا 0000 نم رثك | الو. ةنس نم بجعا دا ملو : لق . 'يضتسملاو دجنتسملاو يفاقملا ةمدخ يف

 نيدلا ءايض نيب فلخلا عقو ناكو) ميديا نع ءاضقلا جورخو نيدلا جات دالوا نيب ىرج ام اهنم
 ةتاين يب دي يف ١ ءامقلا ناو نيقرافايع ءاضقلا نع اولزعو ةنتابن نب نيدلا جات دالوا نيدلا ءامجو

 دادش نيدلا رخف ريمالا نا اهئمو ( 45٠ ةئس ةقدص نب ركب وبا يضاقلا تام نيح نم ةئس ه9

 نم افوبا اهجَّوز مث ةّدم يقبو مورلا نزرا بحاص قتلس نيدلا نع تنب بطخو ذفن هنأ بحاص
 ةقاط يل اف ىنم اججرتشتف رضحتف هنأ نع تفعض دق : لاقو قتلس ىلا داّدش ذفنو نزرا بحاص
 1 كيلا امملساف كتمدخ يف نوكاف مهمفد ىلع ردقا الو جركلا

 ةريسم ةنأ نيبو هشب ىوزاب لج يف ناكو ىرطيمد جركلاو زاخبالا كلم ىلا ْذفن لصو املف

 |قيبملاب عقواف احابص ةنآ ةئيدم حبصف جركلا ركسص يف! لصوف قئاس لوصوب ةملعي شكا وا موي

 0000 ل1 نم سأو ملص قلح ةيمساو قتلس نيدلا نع اورساو "ةميظع ٍةلتقم مهنم لتقو

 كلم اولسار ماشلاو ةميير رايدو ركب رايد كولم نا مث . اميظع نيملساا ىلع اموي ناكو ىصحي
 جرخو هدالب ىلا داعو قاطأو رانيد فلا ةئام ىلع قتلس نيدلا نع لاح رقتساو اولصاوتو زاخبالا

 هعم اوذخا اوناك نيذلا ىراسالا اورتشا منال ىصحياال لام هدالب نم
 .ة؛ئس 6٠ رادقم مهجديأب كتناكو نيكتفط كبيانا دالوا علقو قشءد نيدلا رون ذخا اهئمو

 ” اد نيمرا يف سنت دصق ةيلقص بحاص نا اهنمو ٠ مركم ثدب ناكو يفوصلا تدب ضارقناو

 راكا يىقبو ماشلا عيبج يف بهنلا 7 عيبو ممرساو عمجا اهلها ىسو اهيف ناك ام لك بنو اهلخدو
 لصفناو ريزولا نيدلا ءاجج جرخو طالخاب فلخلا ىرج اهيف نا اهنمو . ةلقصب نالا ىلا ىراسا اهلها
 نيدلا ءامجج مزماو مرثكا سحو عمجا هلها دعباو نوتاملاو ( يطقلا ) ناك تنب ةمدخ نع

 هلمحو هضبقف ناكس تنب باحصا نم يدركل جر اهيف ةعلق ىلع ربعف ىوخ بلطف دوعسم نب سوا

 يف ناسن نب نيدلا ديّوم لصوتو ةّدم يقبو طالخا قرش زوجملا تاذ ةملق يف سيحنف طالخا ىلا
 هدنع ماقاو نالسرا ارق نيدلا رخف ىلا ىذمو درعساب مافاو ركب رايد ىلا لزتو قلطأف هصالخ

 هداج ماقاو لصوملا ىلا لزتو ةَّدم ماقاو افك نصح ىلا داعو جح مث
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 تلح بحاص ثيردلا نون. نم الور هركذشا قالا لا رالسهتسالا ريمالا لصو اهنم

 كاذ رك فلالا زهاثب ركسع يف جرملا نم بصقلا ةيحانب مسخو قشمم قشمد رهاظ ىلا

 تاللسارملا ترركتو هب طالتخالاو هّشاتل هيلا جورخلا لامهاو هنم شاحيتسالا عقوو

 1 وازع نقالو دادس نع رفسي ملو لاخلا ةتضتقا ايف

 يف نيدلا رون لصوو تالغلاب نيلصاولا عاطقنال (177”) تاوقالا رعس الغو

 ةمود دنع ايرسافلا نوبعب ميخو رفص نم ثلاشلا دحالا موي يف هوكريش ىلا هركشسع

 نم دلبلا ىلا فحزو ةطوغلا نم رابالا تدم ةفورعملا ةعيضلا ضراب لزنو دغلا يف لحرو

 داع مث مول دارطلا عقوو ريثكلا قلخلا هثادحاو يش نلا نم مهيلا جر رخو هيقرُس

 واسررب راما دحالا موي ناك امنا“ موب دعب موب فحز مث هناكم ىلا نيقيرفلا نم لك

 سانلا ةفاكو قشمد لهاو كلملا نيدلا رون ةداعسو يضاملا ىمالاو يضقللا رّدقملا ىمالل

 ىلع يتثمدلا ركسعلا هيلا رهظو برا قدصل 2 دشتحا دقو فيلا 7كم

 مهيدي نيب اوعفدناف نك أما خدع نم ةقرشلا ةهلا نم اواو مهنبب دارطلا عقوو ةداعلا

 نم ةمرض خفان دوسلا ىلع سيلو دابلا يلبق نم ١)ةغاّب دلاو ناسيكب اب روس نم اوبرق ىت>
 كارتالا نم ريسي رفن ريغ ةردقملا رادقالاو ىمالا بحاص ريبدت ءوسا ةئدلبلاو ةبركسعلا

 ىلا ةلاجرلا دعب عّرستو ٠ جاربالا دحا يف مييلع لّرعي الو مهل هبئيي ال نيلظفحتسلا
 هب رعشي لو روسلا ىلع لصحو هبف دعصف اللبح هيلا تاسراف ةيدوهي ةأرعا هيلعو روسلا
 نيدلا رون ( باحصا ) اوحاصو روسلا ىلع هوصن امّلع اوعلطاو هنت نم ٌةعئتو دحا
 كدهو قبلا روث ةمملا نم هيلع مه ا 0 نم ةيعرلاو دانجالا عئشتماو « روصنم اي»

 حقو هقالغا رسكتف يقرشلا باملا ىلا هسأنب بشخلا يعاطق ضعب ردابو ه5

 باب حتفو مهب كيا دياسا 9 ملو تاقر طلا يف اوعسو بغر ىلع ركسعلا ةئم لخدف

 نم سانلا 1 و هصاوخو نيدلا رون كلملا لخد من 6 ٠ هئم سانلا لخدو ضيا اموت

 جنرفالا ةلذانم نم فوخلاو راعسالا ءالغو عوللا نم هيلع مه ال ةيركسعلاو دانجالا

 راثُكَلا
 هبلا ذفناو ةعلقلا ىلا هصاوخ يف مزمئا دق رهقلاو ةملغلاب نسحا ان نيدلا ريم ناكو

 ةعلقلا لخدو ليمحلا 'هدعوو هسفن بّيطذ نيدلا رون ىلا جرخو هلامو هسفن ىلع نموأو
 عنملاو ةيعرال نامالاب ةادانملاب لالا يف نيدلا رون ىما دقو. هركذ مّدنملا دحالا موي يف

 ِهَعادلاو : لصالا يفو ١(
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 كلذو اهتككلمم يف لاخلا هذهل عمطلاو اهتلذانع ىثمد دصق ىلع مزاع نيدلا رون نا وذو

 وجرما ىلآعت هللاو اهمناوعاو (176”) اهدانجا ةرثكو اهناطاس ةوقل هللع سعصتسم
 مّدقت اف هلضفو هناسحا دئاوع ترج اي ةمحرلاو ةفأرلاب هقلخج رظنلا نحو جرفلا برقل

 فرو ةسورحملا ةعلتلا ىلا نيدلا ىذر سئئرلا يعدٌتسا ةدعتلا يذ رخاوا يفو
 باحساو صاوخلا هعم بكرو سزتلاو ىّلحملا فيسلاو تخسلاب بركرلاو ةلمكملا علخلاب
 نيدلا يضر لجالا سيئرلاب قلو عاطقالاو ديلقتلاب روشنملا هل بتكَو هداد ىلا باكرلا
 | مداخلا_ءاطع ناكو ءاسْورلا فرش يللاعلا اع ةافُكل ا رخف كلملا ديدس ةلودلا هجو
 اطرفاو رجملاب هناسل قلطاو ملظلا يف هدي دمو رومالا ريبدتب دتسا دق هركذ مدقم

 اًريصقت جئاوملا ءاضق يف رّصقو باجحلاو ناملغلاب يكتشلاو يكاشلا نع باجتحالا يف
 هدسقتو هلاقتعاب نيدلا ريح مدقت نا ةررقملا ةأفاكملاو ةرّدقملا ةضقالل قفت او اركتم

 ترسو لالغو رلام نم اههيف امو كبلعب يلستب هتبلاطمو هراد يف ام ىلع ءاليتسالاو
 ثيغلا ىلاعت هللا لسراو ٠ هبابساو هباحصا توبب ءاغوغلاو ماوعلا بهنو سوفنلا هعرصمب

 اتراضغو اهرارضخا نع تناباو اهتراضن نع ضرالا ترتفا ثيحي كرادنملا

 ريحت سما ةئسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا نينثالا موي يف ناك الو
 موب يفو 001 هيلا تعدو كاذ تبجوا باسال روك ذملا مداخلا ءاطع قئع برضب نيدلا

 كلما سفن دلو لضفلاب نيدلا ريم ىعدتسا ةجملا يذ نم نيرشعو عباسلا ءاعبرالا

 هبا بقل هبقلو هسأ ةداع ىلع هنويد ءافشسا هيلا درو هللا همحر كولملا جان ده قوتسلا

 رهاط نب ىلع نسملا يلا ةلودلا دعس ناويدلا فازشا ررقتو كلما سيفن نيدلا هيجو
 / يلاقدؤملا ريزولا

 ةئامسحو نيعبراو عسل ةبس تاخدو

 مّرحخا نم يلاثلا رشعلا يفو ٠ ءازوملا ملاعلل علاطلاو محا لهتسم ءاعبرالا موي انوا

 نب ءاطع ريغ نيدلا ريم دنع قبي ملو ءارمالا نم قشمد تلخف : يزوجلا نبا طبس لاق ١(
 بتكف اًملاظ ناكو هتلود سا نيدلا ريمم هيلا ّدر دق كبلعب باص ناكو يملسلا مداخلا ظافح
 ملعل . بلع ضقاف ةّعرلا بولق ظاافح نب ءاطع كيلع رّدن دق : لوقي نيدلا ريج ىلا نيدلا رون
 : ءاطع هل لاقف هلتقب رماو نيدلا ريم هضبقف ءاطع دوجو عم قشمد يف رءا هل ميال هنا نيدلا رون

 عمط يوق ذئايحف ٌهلتقو هيلا تفناي ملف . ىرتسو ككلم بهذو كيلع تع دق ةليملا ناف يتقن ال

 قشمد يف نيدلا رون
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 ةحارلاب جبتباو هعرصمب رورسلا رثكو هتيامحو هريرقتب ةحابتسملا سانلا لاوما ىلع قيرطلا

 هولا لها نم داسفلا ىلع هناوعا نم ناك نمو ءاغوغلاو ةماعلا تعجر مث ُهنم

 ناوعا اوملغو ىصحيال ام اهنم اويهتئاف هرئاخذو هثاثاو هلع نزاخمو هنئازخ ةلزاثم ىلا

 ريسيلا (1965) رزنلا الا كلذ نم ناطلسلل لصحي ملو ةرثكتاب اهيلع هدنجو ناطاسلا
 بلاغ يلا نيددلا يضر سيئرلا ىلا هك ذ مدقملا مويلا يف دلبلا يف رظنلاو ةسائرلا سما دروو

 لها نكسو 0 دليلا ف فاطو يميمتلا يلع نب دسا نب دمحم نب معنملا دبع

 نم ةطاق سانلا رشيتساو دحا برطضا الو توناح دلبلا يف قلي و٠ ءامهدلا تدكسو

 يدع لشنو ماظلا لذانم بارخا 3 غلوبو ةبعرلا ةَماعو ةباركسعلاو ماعلاو صاخلا

 دخ أ اًذِإ كب ل نيدسفلا ةَّفسَملاَو ديلا يف ىلاعت يرايلا ةداع هذهو
000 50 3 

 1 1 00 نإ ”ةلاظ يهد ىرُعلا

 اهيلا رابخالا دوروب دادغب ةمحان نم رابخالا تدرو ؛4 ةنس ةدعقلا يذ يفو

 ناطلسلا ركسع لالفناو ةيناسارإلا لامالا يف لاوحالا بارطضاب قرششلا ةيحان نه

 قييضتلاو خيب هتكتمم راد يف هرصحو راهظتسالاو رهتلاو.هبلع ءالبللا 03
 رهاوطلاو ةعتمالاو رئاخذلاو تالآلاو لاومالا نم هتئازخ يف ام ءاعدتساو هيلع

 دادعالا يف مهللحو ميلقاعمو مهنكاما نم اوعّمجت ناكرتلاو ّرْعلا نم ٍمظع قلب
 هركاسع ةرثك عم رجنس ناطلسلل نكي ملو ةرثكتاو داشتحالا يف يهانتلاو ةرثدلا

 كلتو ؟) روباسن نا لبقو هورصحو هويلغو هورهتف ةوق نع هعفدل الو ةقاط هدانجاو
 عاّمساب سوفنلا عاترت ام بلسلاو بهنلاو لتقلاو فلخاو داسفلا نم اهيف ثدح لامتألا
 عشباو بهن عنشا مهركحذ مّدقلا ني روكذلاب خلب تبهنو هلعف حبق نم قرف هلثم

 ريدق ءيش لك ىلع هنا ءاشي (ك هدابعو هدالب 0 ناحبسف باس

 تاللاب اهيلا نيلصاولا مدعل رعسلا عافترا قشمد ةنيدب ثدح روكذملا رهشلا يفو
 هرظحو كلذ نم عنلاب بلح بحاص نيدلا رون مدقتب ةداعلا يراج ىلع لامثلا دالب نم

 ةسمخ ةطنللا ةرارغلا رعس غلبو نيكاسلاو ءافعضلاو نيرّتسملا نم اهلهاب كلذ رضاف
 ةدشلاو سئوبلا نم اوقلو ريثكلا قاخلا دلبلا نم الخو كلذ ىلع دازو اًرانيد ني رشعو

 تاسهجلا لك نم ةريما تمطقناو تاقراملا يف .ةرفاو .ةعامج توم بجوا ام فعضلاو
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 بيطت كلذ دعب ررتو دخرصب هلوصح يف بتسملا سئئرلا وذ نم ىضم دق

 الإ نكس ام رافنلاو شاحتتسالا نم هرماخ ام ةلازا ىلع هل فلللاو نيدلا دهام سفن

 ةرطاخ يف سجه مث اهيف ناضمر ماصو نابعُس رخاوا ق ةثمدب هراد ىلا داعو هيلع دمتعاو

 ا( أرسم نابنبلا نم جورخلا ىلا كلذ هاعدو مهنم هشحوا ام هصاوخو نيدلا ريجم نم .

 صقو هبلط يف ضه: هربخ فرع نيف دخرص ًايلاط لاوش نم رشع يناثلا ءاشثثلا موي
 قشمدب ةعاقلا ىلا ديعاو هيلع ضيف دخرص نم برق دقو هركرداف لدا نم ةعامج هرثا
 المج اّلاقتعا اهب لّقتعاو

 لامعتالاو لابملا يف جواثلاو نكامالا يف راطمالا عباتت نم مايالا هذه يف ثدحو |

 ضرالا ىلع حاسو باعشلاو ةيدوالا هل ام تالاسو جلثلا باذ مث 7# هلق مام ةب ةعاقبلا

 ىضارالا نم هب نم ام دسفاو ططشلا تقتلاو راألا ؛ هب تالتماو فراملا ليسلاك

 م | ةيلادعتا 7-0 أ كأرد 6 9 2 ىدر 3 دما و حلا

 ريدق م
 عم نع ترهظ ءايشا هزكذ مدقملا ةرديح ريزولا سيئرلا نم كلذ بيع دّدت مث

 ثتضتخقا ام داسفلاو يعسلاب ةفرعماو بسسملا هخا نمو هنم نيردلا ريجم كلملا سفن يلام

 حبقو هلاعفا ءوسا هب لزانلا ءاضقلا نعو نم ةلفغ نيح ىلع ةعاقلا ىلا هءاعدتسا لالا

 ةدعتلا يذ لهتسم دحالا موي يف ةعاقلاب ماجا ىلا ةيرادنللا هب تلدع مث هثبخو هملظ

 هب فيط مث قد خلا ةقااح ىلع بصنو هسأر جرخاو اًربص ُةقنع تب رضاو ةنسلا نم

 عاطقو صوصللا ةمساقمو داسفلاو ةيعدألا يف هعّتفتو هملظ عاونا نوفصي و ةنوئعلب سانلاو

 قشمد كلم اغا نيدلا رون نال اًرظن هيف نا: يزوملا نبا طبس لاقو . ةئسلا هذه يف يقوتو اهنم قبا
 روضح اوركذي مما مهئابا نع ةنس يف ل000 خاج يلي دقو ماك هبي

 قشمدب يروباسنلا بطقلا ناكو دوممم الا هبطاخي ناك امو عماملا يف قشمدب يخلبلا سلجم نيدلا رون

 لافو نيدلا رون ىلع قشف «دومحم » هباباخ مزنلا ديف لع رش نا نيدلا رون لاسف

 لاقف كلذ نع بجاحلا لأ سلجملا غرفا ًاملف . يمساب ينبطاختال » هل لّقو لا دعصا : بجاحلل
 لاقو .يلف قريو هل ةبيه يدسج يف ل ا «دويم» يل لافتا يخلبلا نا : يل
 سرد هنا يهذلا ظفاحلل ربعلا باتك يفو « بلحب ةعقاولا هذه نوكت نا لمشمي : اضيا خّرووملا
 تيشنف اديب لخغاد نم اهراوح ناخرط رسمالا راد هل تاعح مت ُ قيمت عماج راوج ةيرداصلاب

 . بلح نم « لمعلا ريخ ىلع يح » لاطبإ يف ماق يذلا وهو مهي مّلكت نال ةلبانملا هيلع ماقو هيلا

 هةر نسل



 ا تيويردب فيك عير دوك وو و محصور ١

 سلا سال مس دنس

 وبا فوسليفلا مامالا خيشلا ه4 ةئس لئاوا يف قشمد ىلا دادغب نم درو دق ناكو

 ةيضايرلا مولعلا يف ذافنلاو نسما ءافصو ءاكذلا يف باغ ناكو حلاصلا نب حوتفلا
 هقفلاو دلاوملاو ماكحالاو موجنلا نونفو باسملاو قطتملاو ةسدنملاو بطلا (1755)

 هلثم رب مل لاب هياع عاّتجالا عقو ثيحب بادالاو ريسلاو رابخالا خي راوتو هب لصتب امو

 تأق ةلص ةالولا نم ردحا نم ليقي ال ثيحب ب سفنلا ةهازنو قلخلا نسحو مولعلا عيمج يف

 نينعطفا كطرم ل ا ةعمو 0 ضرع ل ضرع هنا يضذقملا نحلل قفتاو ترثك وا

 نم نيرشعلاو سداسلا دحالا موي قشم قشمد يف هللا ةمحر ىلا يفوتو مايا هب ماقا 7

 تاببالا هذه هبف مظنو ٠ لصالاو ملعلا يف ريبك تيب نم هنا لبقو ةنسلا نم نابعش

 : هل فرعيل عضولا اذه يف هلاح ةفصب

 ٍنامزلا يف كلضف ديحو كوأر وق وللا حوتفلا 8 تدري

 ٍنايبلا نم ,يجلا تنيب و ارط ضرالا لها مولع تي وج
 يفا ءللا 0 نم تحضوا اع ةدح كاذو فوسليفلا “ ثيعد

 نان لدكشتلا ىف هل 1م امن ع راد دي ءاضقلا كافاوو
 53 سس

 0 فارطا هلع ضع 0 كيلع بواقلا "تع َدوُأف
 يفارت نلو كارا ال نأ املظ يلع .نامرزثا لي للا
 ٍناهلاو ينم عمسلا ماقم يلش دنع كتافص تماق دقف

 ناو ريغ يممج ثيغلا كالم ادرف تحبصا هب اثدج ىقس
 هلو ىلامت هللا لسرا ٠8 ةنس نابعش نم مايال قفاوملا يلاثلا نيرشت نم مايا يفو

 بدهلاو طحتلا دعب ضرالا هب ايحا ام لاطحلا كرادتملا ثيغلا نم ركّشلاو دمحلا

 اذ يف 2ك 1 ثلا اذه نا ليفو اهفافح دعب اهكرب معفاو ناروح ةيدوا ىرجاو

 مده "فراج ا هةر عرج زنط لامعا يف طرفا هناو ةضاملا نينسلا يف تقولا

 هدالب ثيغمو هدابع ىحم ناحبسف ةريحبلا ىلا اهامرو اهتكاس . نم دع

 نيدلا ناهرب هيقفلا مامالا خيبشلا يفوت ةئسلا نم نابعش خالسنا سيمخلا موي يفو
 ءادهشلا روقل رزاق ملا بابباتم يف: نفجو للا ةحر ةيفنلسا سيئر يخلبلا يلع نسحلا وبا

 وه ام هللا ةمحر (175) ةفينح يلا ماقالا بسدع هثفتلا نم ناكو مهنع هلل يضر

 عضاوتلاو ملعلاو نيدلا سومان ظفحو نأ وصتلاو فافعلاو نيددلاو عرولا عم عئاش” دوهشم

 20 عقوو هريغ اهف ةكراشي ل ةدومح هم ةجسو رايطرم ا ىلا ددرتلاو

 ١١ هيلع نزااو هل نيبأتلاو ماعلاو صاخلا عبج نم هيلع

 جورخ دعب نيدلا رون ةكلمم لّوا يف قشمد ىلا داع يخلبلا نا : ركاسع نبا ظفاحلا لاق ١(
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 تقاضو هعامم ءاس راطقالا يف ربا اذه عاش الو. ١١ رديف رصحي ال ام لالسغلاو

 عفدي الو هئاضق ذفان دري ال نم ناحبسف هلثم ثودحي راكفالا تفعاضتو رودصلا

 هنانضمو هذوفت دنع هرمأ موت

 مايا يف رعاشلا ريثم نب دمحا فلل يلا بدالا ةافوب بلح ةبحان نمربتعا دروو

 ناكو هبحم يضق ثيحب هناسل اهيف ابر هيلع تمجه ةّلعب 568 ةنس ةزخالا ٍىدامج نم

 ديحت ءاجحلا ثدمخ ناسللا بوهرم ةنكت ضورعلا نازواو ةغللا نونفب اًقراع اًرعاش يدا

 مذلا يف هعبط ناكو هيلا *يسم الو ه هيلع ”معنم هئاجه عيطاقم نم مابي داكي الف

 هنانثو هحدع ال هثاجمب لصي ناكو حدلا يف ُهنم فخا

 ”000 1 نإ ك لاقو رصن ١ نب دمحم هللا ده وبا بيدالا قشمد ىلإ لصوو

 ريع ءاعدتساب ؛ 8 ةنس نابعُش نم رشع يللاثلا دحالا موي بلح نم رعاشلا يلارسقلا

 دصاقملاو يناعملا ةنسح ةدّنتم ةّناب اهري> ةدصق هدشناو هسلحم رضحو هل نيدلا
 00000 للتاو ةلض نسحا هلصوو اهريش اهتفشو اهداجتساو نوغماسلا اهتسحتساف
 00١" انرآلا موو يف هم ىضق طرنم لاهسا اهعم ءاجو ةداح ىكح 2 تضرعف هلزتم
 حبيام مظنلا غيلب اضاف الاسرتم اًرعاش بيدا ناكو ةنسلا نم نابعش نم نيرشعلاو

 0 2 ايلا 1 3
 ظفحو ةئيحلاو ماكحالاو موجنلا ملع يف ةيوق دي هلو سينجتلاو قيبطتلا ريثك يلاعملا

 تانحاشم نامزلا ميدق ىلع ديم نب دمحا نيسملا يلا نيبو ةننب ناكو خيراوتلاو رابخالا

 7)ةريسلا ةدملا هذه امهشي ناكو همار نأ كلذ اما امهندب حالصالا ىلع اهعم صرخ

 اسم نالقسع لزانت جنرفالا نا ملع 31 رفاظلا ةفياخلا نا: هخيرات يف قرافلا لاقو ١(

 )00 هلع عرفو ادهشم سمع هيلع قبو نصم ىلإ مالسلا امييلع لخ نب نيا سأل لقا
 | ١ اولها نا جترفالا ىلا ناجي ا نبا طيس لاقف 00

 رئاقلا نم باتك" هعم ا هيف اذاو ةيوقثلا ملقم 7 اوُظو (فشلاف لقا دق عع نا

 همصم ا أ1 للنت ناتكلأ اذه ىلع كفوقو ةعاس: هيف لوقي نالقسع يلاو ىلا رصم بحاص هللا رماب

 يف جرخ مث. دغ ةادغ ىلا معن : لوسرلا لاقف . يراوجلا تابابش اهلعجف ”ظياغ بصق ةناف نالقسع
 دلبلا جنرفالا لخدو باوبالا حتف رجفلا علط املف دلبا لفال اناما مهنم ذخاو جنرفالا ىلا ليللا

 اذه لقع ةساسخ كنود : ةيشاح يفو . باوجلا وه اذه : لاقف باتكل اب ءاج يذلا لجرلا رضحاف

 : ريمالا

 - مٌعةدم قشمدب ىتلا تاعاسلا ناذا ىلوت يفارسقلا نا: يهذلا ظفاحلل ربعلا باك ىفو (؟

 و



 هللا 0١"

 خشم: ىلا نيالا ريس داعو ءاوكرتتو مجمل الف شيلا لا سلا
 نم لوالا عسيبد رهش نم رشع يداملا نينثالا موي يف هتلمجو هسفن يف اسال

 هركسع يف اهب لزنو صمح ىلا نيدلا رون داعو ةئسلا

 لاماب اهب نم سوفن تيوقو نالقسع ىلا رصم لوطسا لوصوب رابخالا تدروو
 يف مهلا- ىلع مهو رحبلا يف جنرفالا بكآرم نم ةرفاو ةدْعب اورفظو لالغلاو لاجرلاو

 اهيلا جربلاب فحزلاو اهتقباضمو اهترصاحم

 هافن نم هيفثب ةرازولا بصنم نم هنكَمت يف سيئرال لالا حرش نم مدقت دق
 ةلودلا زع هيوخا نيبو هشب ضرعف هسنا دّكوتو هسفن تباط ثيحب هل نيددناعملا نم !

 نم ىلوالا ىدامح يف نيدلا ريم ىلا ةدعاسملا تضتقا تارجاشمو تانحاشم اهشزو

 كلذ نم عنتماف ةعلقلا يف منيب حالصالل هب همعدتسي سيرا ىلا نيدلا ريح ذفناو ةنسلا

 نيرز نّكَمت ىلا لالا تلآو ٠ ءاغوغلاو دلبلا ثادحاب هنع مس مهو هراد يف سلجو

 دلبلا نم سئئرلا جارخا امي ررقتو تمدقتاو بابسال هملع نيدلا ريحم ةنواعع هم نيدلا .

 خرم رشع عساتلا ءاثلثإا موب ف هيلاو 1 نيدلا دهاج عم دخرص نال هتعاجو

 ”هوخا دّلدَتَو هباحصا صخيو هصخ امو هناتسلو هراد ءاقب هل ررق 5 نا دعب ىلوالا ىدامح

 ريصقتلاو زجعلا يف هتداع ىلع لاغشالا ذفنو ىعنو ىماو هيلع علخو هناكم هل نيدلا نيز

 ىلا هجوتلا كلذ بيقع نيددلا ريم ىأرو . لامهالا لقا ىلع ءاشرلا ساّلاو لاعفالا ءوسنو

 يف ةنع بوثئيل قشمد ىلا هعم هباحصتساو مداخلا ءاطع اهيلاو سفن ة بطتل كماعب

 نيدلا دهاجم رعشتساو هعم وهو داعو لاوحالا حلاصم ىلع ةنوعملاو لامعالاو رومالا ريبدت

 اهب هل فاحين نيع ريغ نع دلبلا ىلا هدوع نم شحوتساف هيف ترّيغت دق نيدلا ريجم ةّين نا
 تضتقا بابسال اًثوقوم مالا ىتبو هيف غر ام ىلا ةباجالاب دعوف هسفن ىلع هنايأ ىلع
 : فقوتلا

 (174) دق نالقسع ىلع نيلزانلا جنرفالا ناب كلذ ءانثا يف رامخالا تدروو

 ضعب نم اهيلع موجها بابسا مهل تاّهست نا ىلا هتحبوأ رجل لاتقلا ةاداغب اهوتياض

 ةرورضلا تألاو ريثكلا قلخلا نيش رفلا نيب لتقو دلبلا ابجي ةومدهف اهروس تاوج

 ىلا رحبلاو ربلا يف جورخلا ةنكما نم اهنم جبرخو هيلا ارح نامالا بلط ىلا ةبلغلاو

 ةرالاو لاومالاو ةسب را ددعلا ٠ نم حتن ا رعثلا اذه ف نا ليقو٠ اهريغو رصم ةبحان
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 سلا سل دس

 هاو رطخلا ىلع اهلها فارشاو لالغلاو لاجرلاو لاملاب ريفغلا مخلاو ريثكتا عمجلا
 هتجوزا ناكو بعتلا بيقع ةعجه لاو بصنلا نم ةحارلل ةداعلا ىلع ساجملا نم لطب

 ريزولا ه هدف دلو اذه سابعلو لاممالا يف هيلع دمتعاو همّدق دق سابع ريمالاب وكرت دلو

 ىلع هتشنرف يف غان وهو هيلع لخدف هلا نذا ديغب لوخدلا يف هل نذاو هباع معناو

 دحا رعشي و هباوثا نيب هب جرخو هسأر عطقق ؛ هب هيرضو هفسس ذخاف ةداعلا (8 8

 رفاظلا مامالا مدخل لاقو مرحملا نم رشع يناثلا دحالا موي يف رصقلا باب ىلا هب ىلاو

 مهعئطصا دق كارتالا نم ةعاج ناكو ٠ اًمقاثم ناك ام: هل ليقف ٠ قفانملا سأرا اذه ':هللا

 مهسؤفن اومحف اواتقيل اوبلط مهناو سراف ةئاثلث ءاهز يف اوعّمجتف هسفنل لوتقملا ريزولا
 مثدعوف ريكا هافاو نيح سيلب نم ادئاع سابع مهفداصو ةرهاقلا رهاظب اواصحو ماهسلاب

 ىلا اواصوو لاح حبقا ىلع اوقرفتو هب اوقث ملف مهتابجاو ىلع مهرارقاو ليمجلا

 ماقتساو روكذملا لداعلا بصنم يف لصح روكذملا اسمع نا لمقو مرحملا رخاوا يف قدمد

 ةيناحيرلاو ةرجللا نم لتق دق ناكل داعاا نا ليقو لامعالا يف نّكتو ىمالا هل

 لامعالا يف نكسمتو مالا هل ماقتسا ىتح دانجالا فانصاو

 عمج ىلع همزع م ماشلاو بلح ناطلس نيدلا رون ةمحان نم رامخالا تلصاوتو 2٠

 ةرصنبو ناضطلاو كرشلا بارخا يف وزغلل نادلملاو لامتالا رئاس نم ناورتلاو كاسعلا
 لوذخلا جربلاب اهيلا فحزلاب اهوقياض دقو جنرفالا نم اهيلع نيلزانلا ىلع نالقسع لها

 تحاص رادو هوت لاخلا تضنقاو مهرش نم اهسرحي هللاو ريثكتا عيبا يف وهو

 رشع ثلاثلا تبسلا موي يف داهللا ىلع دضاعتلل هركسع روهمج يف نيدلا رون ىلا قشند
 لامعالا ءارما نم نيمدقملا ةعامخو امهشب قفت او لامثلا ةيحان يف هعم عمتجاو محملا نم

 صاب تفيسسلاب سنفاب فورعملا نصنلا نيددلا رون كلم دقو .رثدلا ددعلا يف مهو ناكرتلاو

 نم هيف ناك نم لتقو ةناصماو ةعنملا ةياغ يف وهو هلّجعو هرسو هلهسو هللا هاضق

 ريثكلا ءيشلا يبسلاو لاملا نم ركسعلل لصحو نمرالاو جنرفالا

 الخ دقو رفص نيرشعو عسات تبسلا موي يف هيلع اولزتو سايناب رغث نيبااط اوضهنو 37

 مهراصنتساو نالقسع لها ةثاغتسا تلصاوت دقو هتكلم بامسا تاّهستو هام نم

 لجارو سراف فلا ةرشع ريدقت يف مهو لتقلاو مهنيب فاخلاب ىلاعت هللا ىضخقف نيدلا:روشب

 ! وبا وبنم (174) ركسع الو مهقرط جنرفالا نم قراط ريغ نم اسهنع اوافجاف

 3 اهذخاو سايناب ىلع لوزتلا ةداعم ىلع اومزعو جوعالاب فورعملا لزأملا ىلع اولزنو
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 - ةيحان ىلا ريزولا نيدلا ديّؤم ةعمو ركسعلا يف نيددلا ري هجتوت 7 ةنس رفص رخاوا يفو

 هيهاونو هرماوال هتفلاخم هيلهال اًفياضمو هبلاو لاجرسل !رضاحم هيلع لزنو ىرصب نصح

 ىتدتساو هب مهل ةقاط ال م معازلاو مهيلع هثادتعاو ةيناروملا عابضلا لها ىلع هروجو

 نذأتساو هتدهاشم دخرص ىلا ريصملا نيدلا ريخأ قفت او ٠ اهنلزانل برملا ةلآو تاقيشجاملا

 دفناو .كلبق نم هيف ناو كمكتج ناكملا اذه: هل لاقق كلذ يف هملاو نيدلا دهاحت

 بجي اهب نيدلا ريح ىَّتاتو هيلا جاتحي ام دادتعاب هيف بئانلا دمحم نيددلا فيس هدلو ىلا
 ىلجاو ماظعالا نم ل بجي ام هافوف حيتافملا هعمو هباحصا ضعب يف هيلا جرخف هل

 نيدلا دهام لعف نم بكمتو كلذب رشف ٠ هضاوخ يف هبلا لخدو لاجرلا نم نصحلا
 ىلع همّيخحم ىلا ًاكاش هنع داعو فحتلاو دْرّقلا نم هذعا ام هيلا مدقو كلذ ىلع هركشو
 ١ دلبلا ىلا داعو دارا امذ لوخدلاو حلصلا (1737) رقتسا نا ىلا مايا ةّدع اهبراحو ىرصب'

 دوعسم نيدلاو ايندلا ثابغ ناطلسلا ةافوب رامخالا تدرو ةئسلا نم نابعش لئاوا يفو
 دمحم ناطلسلا نبا

 ىلاشلا نيرشت نم لالا رشعلل قفاولا ةنسلا نم لاوش نم لوالا رشعلا يفو

 ماعلاو صاخلا مع ثيحب لاعسلاو حلا اهاهال ضرعو قشمد يف ءاوهلاو ءاملا دّيغَت

 .يلغلا ليصحتل نيراطعلا تنناوح ىلع ماحزلا عقو ثيحب لافطالاو بابشلاو خويشلاو

 قفص نيناثو ةئامالث ناكنف موي يف هعاب ام ىصحا نيراطعلا ضعب نا ىكاللا ىكحو
 يضيو ةنودو عوبسالا نمرثكا ناسنالاب ضرما اذه يأ امو رثكالا ىلاعلاو ةئمملاسلاو
 قولا ةراكت ميلا جيتحاو نب راّمِطاو نيلَسْفلا رما فعضو هلجا ىضق نم

 وبا ةلودلا دعس ريمالا يفوت ةئسلا نم لاوس نم ني.رشعو عبارلا تسلا موي يفو

 فاو بدا همف ناك فيكلا رباقم يف نفدو هللا هحر يحلملا ننس نبدمح هللا دبع

 دانجالا ضرعو ةسايسلاو ريبدتلا ف بلح ف هدلاو مدقتو 06 ”ملظنو" ةنفع اكو

 ةنامصمحو نيعبراو ناك ةنس تاخدو

 نب, رشعو لاو يفو ٠ ”يذملا علاطلاو لمحلا جرب يف سمشلاو دحالا موي الا

 تناك يذلا نالث نباب فورعملا لداعلا ناب رصم ةمحان نم ربأحا درو اهئم محلا نم

 يف همكحو ضيقلاو طسلا يف هرما ذقتو تنك دق ةزاؤرلا يف ةتازلمو ثلع دق ةتثر

 ىلا رحبلا يف هزهجبل لوطسالا لاجر يف قافثنالل ساج دق ناك ناو ضقنلاو ماربالا

 يف وهو اهل نيقياضملاو جنرفالا نم اهيلع نيلزانلا ىلع اهب نم ةيوقتل ةريماب نالقسع ةمحأن
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 نم ملس ام يشاولاو ىرسالا نم اوصلختساو رثكآلا مهتلاجر نم اواتقف مهريحو

 |( لسحب لافلا ءوسو نالذلا ن» ,ةفص حبقا ىلع اوداعو لقالا وهو جلثلاب كالملا

 نيملسملا هرصنو
 طايش نم ثلاثلا مويلا وهو ةنسلا نم لاوس نم ني رشعلاو يناثلا تدسلا موب يفو

 رودلا تكّرمتو ةئاه تاره ثالث ضرالا اهل تّرتها ةلزاز رهظلا ليبق تفاو
 هركذ ىلاعت هللا ةردقب تنكس 3 ناردحلاو

 ةئامبمحو نيءيراو عبس هند ثلحدو

 نيدلا رون ةيبيحان ن مربذلا 0 اهنم مرحملا يفو ٠ مرحملا ليش ءاثلثلا 2 الوا

 جفرفالا ن * هيف ناك نم لتقو هل هحاتتقاو هركتسع يف سوطرطنا نصح ىلع هلوزقب
 ةَنع اوداعو ةظفحلا هيف بترو كلذ ىلا اوبجأف سوفنلا ىلع نامالا نوقابلا بلطو

 نامالاو قركاو بارخالاو يبسلاو فسلاب نوصخلا نم ةدع كلمو

 لاجر رفظب مرحملا نم رشاعلا سيمخلا موي يف نالقسع ةبحان نم رابخالا تدروو

 ٠ نوقابلا مزوناو ريثكلا ددعلا مهنم كله ثيحب ةزغب مهل نيرواجملا جن رفالاب نالئسع

 اني ىلاعت هللا لدسرا ناسين رخاوا نم مّرحملا نم نيرشعلاو يلاشلا ءاثلثلا ةليل يفو

 ةرفاو ةدايز ىدار هامم هعم تداز ام ةعباتتملا قوربلاو دوعرلاب الك الاَطم 72

 ارهاظ اًمفن لوعبلاو ئقسلا تاعارذ هب ت دا 1106 ا ألا لير اهنام نول لددصتو

 قوربلا عب اتنتو دوعرلا ةرجيز نم ناك +7 ةئس رفص نم دابا رهش نم فصنلا يفو
 يفو ٠ ةيدوالاو لابللا باعش ةغم تلاسو راهنالا هب تداز اه تاهج ةدع يف راطمالاو

 ةنسلا نم رفص نم نيرشعلاو رابا نم نيرشعلاو يناثلا دحالا موي نم رصعلا تقو

 دوج لاّطه لباوب تلبنا م ةعور رقت ال ةعباسنتم ةئاه قجلم دروعرب .ةماغ تأشن
 فاتخلا لابجلا ءاع نوللا ريغتملا دئازلا ليسلاب لييلاب ىدرب تانقا مث مث راهنلا رخا ىلا رطللاب

 عرزلا تاحرط تفداصو ابنكحاما تّرمحاو يراجملاو يقاوسلاو عابتالا اق فمفا كد

 نم رضح 3 انسمأعن نم عفتو هللا ةردش بف هت رغصو ريعشلا تراغف ةساّدكناو

 يشاوملا نم دسفا ثمحب ُهث دح ام رابكلا دّربلا نم ناك هنا ىكحو ضراعلا اذه دهاش

 ةقدفلا راهنالاب اًثاسو اًدكار لوقملا يف ءاملا راصو ةطرغلا رود ضعب مدهو ريثكلا
 نامزالا يف هلثم ري ل اذه نا يكاحلا ىكحو

 0-لا"



 سلا ل لا

 !ًديدس اسطخ ناكو هللا هحر قشمد بيطخ ديدحلا يلا نب... )١ نيا وبا

 لضفلا نسملا نبا ىوس همصنم يف همام موقي نم هل نكي لو ادينع انوصتم انلبم

 ةسمالا اكن ةيقوؤا نباتا ىّلَصو بطخو ذاك 525 نسلا ثدح ةدلو ل.

 هيف ىذمو
 ةرخالا ىدامج نم رشع ةثلاثلا ةيللا يف تفاو ةلزاز ثودحب تاياكملا تدروو ٠

 امو تكسو ناروحو ىرصب لامعا يف تافجر ثالث اهل ضرالا تّرتها 45 ةنس

 مث اهريغو ىرصُي لزانلا ناطيح نم ةرفاو ةدع تمدهو تاهلا رئاس نم اهالاو
 ريدق ءيَس لك ىلع هنا ىلاعتو ةناحبس اهنّكسو اهكر نم ةردقب تنك

 سول نيردلا ريم هجتون 47 ةئس يجر نم رشع يلاثلا سبمخلا موب يفو

 يف غلابو همركاو ابهحاص نيدلا رون ىلع لخدو اهيلا لصوو هضاوخ يف تلح ىلا
 نسحو ةعاطلا هل لذب نا دعب هيلع اهحدتتا تاريزتت هتمدوقو هال ا
 يتلا يرو ازال نمت يف ديت اهو رسسم هلي ًازكناو ىثم د يف هنع ةباينلا

 ةئسلا نم نابغش نم سداسلا ءاثلثلا موي يف قشمد ىلا لصوو
 ناكرتلا نم (172) اًرفاو اًقيرف ناب سايناب ةبحان نم ربخلا درو نابعشرخآ يفو

 ناكرتلا رهلظف مهفقادو هباحصا يف جنرفالا نم اهيلاو مهيلا جرخو اهرهاظ ىلع اوزاغ

 يف نءربخلا لذ و نيللسي رق يلاولا ريغ مهنم تلغي ملو اورساو مهنم اولتقو مهيلع

 ركسعلا نم مهيلا ضهناو ةعداوملاو ةندحلا داقعنا مكب لعفلا اذه لثم ركناف قشمد

 مهيديا يف ناك ام مهنم اواصخس ميِتقفَر نع اًمْلْخَتم ناكرتلا ضعب فداص نم يقشمدلا '

 مهنم رفن ةثلث اوداعو

 اودصق جنرفالا ركسع رثكأ ناب ربخلا درو ةنسلا نم ناضمر لئاوا نم مايا يفو
 نم اهب ام اوحابتساف عايضلا نم ةرفاد ةدع ىلع اوراغو اهلها نم ةّرغ ىلع عاقملا ةبحأت

 ريكا لاق او مهب .اودو مييشاو ومو ملماوع اوقاتساو لافطاو خويسو ناوسنو - 0

 اوعرساو عاقبلا لاجر نم 'ديثك' قلخ ميلا عمتجاو هلاجر ميلا ضهناف كبلعب يلاوب

 مهطيت ام ةكرادتملا جولثلا نم ميلع ىلاعت هللا لسرا دقو مهوةلحو دصقلا م

 نب نيسحلا ابا نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع » يزول نبا طيس | )

 اوناكممناو معلص ينلا لمن نوثراوتي ديدملا يلا تيبب اوناكممنأ يكحو « ديدح يللا نب مساقلا يف
 دحا مهنم قبب ملف اوضرقنا دق
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 تالسارما درت ةّينلا هذه عم تثدحو .نيكرشملا ةدهاج يف مهسوفن لذب نوكيل

 رتاحارتقاو اهيلا ريشا طورش ىلع رخالا عيبر رهش نم مابا يف حلصلا دنع يف
 ا ريش نيانلا شا . ريمالاو يخلبلا يلع نيدلا ناهرب هيقفلا اهيف ددرتو اهيلع نيع

 نا ىلا تالسارلا تدذرتو كلذ يف ىمالا براقتو ١١ بويا نيدلا محن هوخاو

 كلذ ىلع ني-ةهلا نم ناميألا تعقوو ةحرتقملا طورشلا لويق ىلع لالا تّرقتسا
 ةنسلا نم رخالا عبر رهش نم رشاعلا سيمخلا موي يف هب اضرااو

 ةبحان الاط روكذملا مولا دع ةعمللا موي يف هركتسع يف نيدلا رون لحزو

 نم ةجاملا هنبلا وعدت ام قشمد نم سمتلاو اهل ةقياضملاو اهيلع لوزالل ىرصب
 هنايصع عاش ناك اهب ناك روكذملا يلاولا لاجرسس نال قيجانملاو برخلا تالآ

 ًامرف ضهاو هيلع كلذ نيدلا رون ركتاف مهدضتعاو جنرفالا ىلا لامو هفالخو

 هيلا هركّسع نم ارفاو
 رثل (11”) نم رشع كلاثلا تدسلا مو يف ربعج ةعلق ةبحان نم ربخا دروو

 8 كلام نب ملاس نب كلام نب يلع نيدلا زع ريمالا اهبحاص ناب رخالا عبير

 ةنم اوقاتسا ام صيلختل هلاعا فارطا ىلع راغ دقو ةّقرلا ركَسع ىلا هباحصا

 | لامامما هلا احم
 هل ماقتساو «إئسأ ةعامج هيلع عمتجاو هبصنم يف يلع نب كلام هدلو  سلجو ريعج

 ةدعب نم الا

 *« انف مين قاد طايمد لها ناب را ةمحان نم 5 ةنس ف رابخالا تدروو

 ه40 ةنس يف مبنم دوقفملا يب ىوحأ تيجي كرئادح الو: دق يف هلثم دهع ام ميظع

 رشع ةعبرا الملا ةنرككي تجلب قيل نيا [قنبم قو ضحشل ىلإ ةعمس

 مهل بلاط الو مهيف نكاس الو ةقلغم ثبقبو اهلها نم ةريثك رود تلو اَلا
 بيطخلا ديدسلا يضاقلا يفوت 47 ةنس ةرخالا ىدامج نم يلاثلا تبسلا موي يفو

 ريمالا نم اهوذخاو ةنأ ةئيدع سوسق بثو ه٠6 ةئم يف نا : هيرات يف يقرافلا لاق ١(
 كلت نم دادش ريمالا جرخو .نولضف ربمالا هيخا ىلا تمّلَسو رهجونم (نب) دادش نيدلا رخف
 تب وهو تبلا أذه عابتا ن٠ يذاش هوبا ا هر تا نيدلا دسا دصقو ماشلا بالطو دالبلا

 نم نارا ةبالو تل مج ناكو رهجونم نب رواسالا يلا نبا تدب فرعي و فرطلا اذه يف مدق

 مهلوح يتلا دالبلا عيجو زردو ىرتج
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 نم ةباغ يف لحاسلا روغث ىلا يرصملا لوطصالا لوصوب ربا درو مايالا هذه يفو
 لاجرلاب ةنحشم ةير ًاكرع ن نوعبس هكارع ةدع ناك ذو ةدعلاو 5 ةّدعلا ة ةرثكو ةوقلا

 رانيد فلا ةئاثلث برقو يكح ام هيلع قفثأ دقو ةبلاخلا نيئسلا يف هلثم جري ملو

 ةدع ىلع اولوتس او هب اورفظ ام اوقرحاو اورساو اواتمف جنرفالا روغث نم افاب نم برقو

 يف لصحو كلذ لثم هيف اواءفو اًكعرغت اودصق مث جنرفالاو مورلا بكارم نم ةرفاو

 اميظع ًاقلخ مهريغو جاتح نم اواتقو ةيجئرفالا ةببرللا لكاراا نم جرفاو لد مهيديا

 لثم اهض اواعفو سلابارطو تورببو اديص رغث اودصقو رصم ةيحان ىلا ٠ نكما ام اوذفناو

 ةمرفالا خيودت ىلع هتثاعال روك ذا لوطسالا ةيحان ىلا هريسع نيدلا رون دعوو٠كاذ

 اهفعضي هملعا اهتككلع هسفن ثدحو اهتتباضمل اهيلا هدوعو قشمد صعاب هلاغتشا قفتاو

 نضرتب :ضا نيدلا رن نا كذو دعو هنالول مهتراشاو هيلا ةيعرلاو دانجالا ليمو

 لم نم ةيمحلدلاب لزنو لحر مث .٠ ةلتاعم فلا نيثلث لاك غلب هنا وذف هرصحو هركسع

 يف ايراد ىلرغ نم اركض را (1715) يف لزنو قشمد وحن املاط اهنم لحز مث عاقبلا

 ىلا نازوح قيرط ىلع لخلا تراغو لّوالا عيبد نم نيرشعلاو يداللا تسلا ,

 ةطوغلا ةبحان ىلع اوراغو يشاوملاو ةّلغلاو لاهل نم ريثكلا ءيشلا ىلع تامتشاف قشم
 - نينثالا موي يف لزأملا اذه نع لحر مث مث يشاوملا نم اوفداص ام اوقاتساو 0

 روظي ملف هي هللا ثادحالاو داندالا جورب دليلا ف يدونو فشخلا رح ىلا اراد ضرا

 رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرالا موي يفو نالوا جري ناك نم ريسيلااّلا مهنم

 دليلا نم برق ثدحب اهنم اندو اهالاو امو ةعبطقلا ضرا يف لزنو لزأملا اذه نم لحر

 رتب راخ يف دشالو مفحز ريغ نم نيقيرفلا نيب ةشوانلا تغقوو
 ةئيدم يجيبنملا (ناسح ) نسح ريمالا هبيأت ديمالا ملستب نيددلا رون ىلا ريتا دروو

 ؛5 ةنس لوالا عيبر رهش نم ني رشعو سماخلا سيمخلا موي يف نامالاب رشاب لت
 نم ةعامج ريسملا عم دروو ةراشبلاب تاقوبلاو تاسوكلاو لوبطلا هركسع يف تبرضأو
 لاوحالا ريرقتل رشاب لت نابعا

 جر هت ركسءو ةلها ةيراعو دلملا ىلا فخزلا ىلع نيدلا رون يأر "كنف

 مههقرأ اناو اضعب مهضعب يدياب نيملسملا لتق ىلا ةجاح ال : لاقو نيملسملا لتق نم

 يفوصلا نباو نيدلا رجم داجنتسا نم مهسوفن يف رقو امل اذه : يزوملا نبا طبس لاقو ١(

 جنرفلاب



 دبا 0706

 لحد مث. يحاوضلاو جرملاو ةطوغلا يحالف صخي امو دلبلا نم ةقّلعتمللا باودو ءافعضلاو

 ركسع برب فاجرالا لصاوتل ايراد ةبحان ىلا ادئاع رفص نم رشعلا سمخلا موي
 دادعتسالاو مهئاقا ىلع م غازملا ةوقل مهرباعم نم بيرق نوكسل هادا نم

 اه ةداز لك يفو ةوقو ةاك ىصحي ال دَدَك يف راص دق يروثلا ركسعلا نال مهبراط

 نم ردحال نذأ. ال لالا هذه عم نيدلا رونو نايرتلا فئاوطو تاهلا نم لصاوتي

 ةقارا نم جرحت هماوعو دلبلا لاجر نم نيملسملا نم ردحا لاتق ىلا عّرستلا يف هركسع

 نودوعب الو روهظلاو عرستلا ىلع رورغلاو لها مهلمجي اوناك ذا عفن يدجيال امف مدلا

 ركسع برقل ججوعالا ةبحأن ىلا لحر مث ةروصلا هذه ىلع ماقاو . نيلوافم تزساخألا

 مهل ارارجتسا يفادبزلا ةيحان ىل لا هبأر ىضتقاو .هدصق ىلا مهمزعو جنرفالا
 يف اونوككيل نيمدقملا نم ةعامج عم سراف فلا ةعبرا زهاني اًمبرف ا نم قرفو
 يتشمدلا ركسعلا جورخو مهلوصول انقرتو مهناقلو جنرفالا دصتل برعلا عم ناروح لامعا

 مييلع عطاقت مث 3 مها
 ثلاثا ويا يف ب زد جرعالا ىل هلع بيقع لصو جنرال ركسم نأ قف

 جرو مهتاوح ٠ ءاضقل دلملا ىلا ريثك ”قاخ مهنم لصوو 65 ةنس لّوالا عبد رهش نم

 هص اوخو ميك اعمتجاو ةيعرلا نم .ةرفاو .ةعاجو امهصاوخ ف هدي ومو نيدلا ديجي
 مهني درقتو ةوقالو ةرثكن م سوفنلا يف سجه امم ايش مهدنع اوفداص (1707) امو
 هلاعا لالغتساو هكّلمتل قيارضلا ندح ىلع نيركسعلاب لوزألا

 ميبلا يقشمدلا ركسملا جورخ أنتي لو ءاملا سأر ىلا جئرفالا ركسع لحر مث
 ميلا فاضنا نمو يرونلا ركسعلا نم ناروجم ناك نم دصقو مهفالتخاو مه زجعل

 جفرفالا ركسع ًاجتتلاو مييف ةباكتلاو مهب عاقيالل جنرفالا ةبحان ريثك اخ يف برعلا نم

 نه را نيع ىلع لزنو لحرف نيدلا رون ىلا ربا ىهتتاو اهب ماصتعالل ناروح ام ىلا
 نيح جنرفالا ناكو . يقشمدلا ركسعلاو جنرفالا دصق بلاطو قثمد ىلا ادئاع عاقملا
 انين ملف اهتبراعو !هتتياضمو اهتلزانأ ىرصب اودصق دق يقشمدلا ركسعلا عم اوعمتجا

 ركسع اليكتناو نيرساخ هلع اوداعو هلاجر يف اهبلاو للغرف ميلا ريع هل كلذ

 نيدلا ريح اولسارو ةنسلا نْم لّوالا عيبد رهش نم طسوالا رشعلا يف هلامعا 1 جنرفالا

 :اولاقو قشمد نع نيردلا رون للسحرت ىلع مهن ةلوذيملا ةعطاقملا يقاب نوسمتلد هديومو

 مكتع لحر ام ُةعفدن نحن الول
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 .قاثلا'يفو اهواصأتساو اهود صحف سانلا عورز يف داسفالاو ثبعلا لها نم شابدالاو
 ةلباسلا تمطقتاو رعسلا كرحتو دئازلا ربا ايبا تلاد: بلعب مئاالل عنام الب اهوتفاف

 نيدلا رون لسر تفاوو روسلاو دابلا ظفحل دادعتسالاو بها عقوو رودصلا تقاضو
 صالخو نيكرشملا دير نيملسملا حالص الا و ام ا: لوقت دلملا ىما ةالو ىلا

 دانهملا ىلع اندضاعتو قشم 3ازكسع يف يعم مت رهظ ناف ىراسالا نم مييديا ىف نم

 ب هيلا باوملا دعي ملف .دارملاو راثنالا ةياغ كلذف دادسلاو قافولا ىلع سمالا ىرجو
 )١ هاغتمم قفاويو هاضزيي

 لزأملا كلذ نع هركاسع يف نيدلا رون لحر ةنم ني رشعلاو ثلاثلا تبسلا موي يفو

 ىلا ميا ىهتنم :م ”غلبمو برغلاو قرشلا نم هالاو امو مدقلا دهشم ضرا يف لزن ثيحب

 نم فلس ايف ؟امملا ةيعدستم نم حا زن ام ”لزتم اذهو دلبلا يلبق ديدملا ديالا

 لح داع مث تاسوانم دليلا نم هيلا رهظ نم نيبو ركسعلا لئاوا نيب ىرجو نينسلا

 دلبلا ىلا فحزلا لامها ىلع يرونلا ركسعلا نم ةرمتسم لاما لت ملو هناكم ىلا
 تقلطنا ثيحب نيتها ةتاّم يف حارللا ناخئاو سوفنلا لتق نم اقافشا هيف نم ةبراحو

 دإببَلأ يي ىحاوضو ةطوغلاو عجزملا تاعارز :كدضتعو كاَيِنَفلا ف نيقيرفلا نم نيد يديا

 ايشلا نم هاي رارضالا دازو ركّسعلاو دلبلا ىلا اهضاقنأ لقنو ىرُقلا نكاسم بارخو

 رعنام الو مذ رهام الب داسفلا 1007 مانتلا يف شايوالاو عاعرلا عمط ديازتو نيحالأفلاو

 تاخلا 2170 ملظعو رعسلا عفتراو تاهيل عيج يف عاركلا فلعل نيتلا مدلعو مهنم

 داعسالاو قثمد لهال داحتالل معامجاو جنرفالا 84 , رصانتت رابخالاو صال ا بعصو

 ةركتملا لاوحالا هذه لثأ مهراكتا دازو حالصلاو نيدلا لها رودص تقاض دقو

 موي لك يف تاشوانلاو ةهوركللا ةيضقلا هذه ىلع لاخلا لزت ملو ةعشبتسملا بابسالاو

 ةنسلا نم رفض نم رشع كلاثلا سمخلا موي ىلا ةبراحالو ةفحازم ريغ نم ةلصّتم

 نيسماثجاو نيتلمةلحو اءاذف يضارا يف لزنو لزانملا هذه نم يروثلا ركسعلا لحر مث

 تدشنو اهنم وندلا ىلع شويا نم مدقا نم نامزلا ميدق يف فرع امو دلملل ةبقاصملا

 نيحالفلا يش ىشاوم كلمو هئلاجرو دليلا ةلاسخ يف حارب رثكو روك ذملا مويلا يف ةدراطلا

 ع راس ناقل ندر نرخ رق عابس د نترك
 اياوج دري ملف. . مكلع تعجر هللا ليس ف

* 
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 تهل 5١ تح

 يديالا تاّلتماو مهب كنقفلاو مهيف ةياكتلا مظعو رشاب لت نم اًبيرق هئاذاب نيلذانلا
 ةلزانمو ةقياضم ناك يذلا دلاخ نصح ىلع هئاليتساو مهلسو مهئانغ نم

 يف ىقتلا سربوكتم ريمالا ناب ناروح نم ربا درو بجر نم ريخالا رشعلا يفو
 نك اءرج هحرجو همزرف قشمد ركسع نم هلاجرو يجاحلا (١ذك)» هسوبلاب فورعملا

 نينثالا موي يف سيدارفلا رباقم يف ديو لبصوو قيرطلا يف تاف دلبلا ىلا لمحو هنم
 ةنسلا نم نابعس نم سداسلا

 يف ري ا جلت اهيلاؤع ءامسلا تلسرا ناضمر رهُسش نم رشع عبارلا ءاعيرالا دوي يفو

 عاقملاو ناروح ضرا راطقا نم اريثك مع ثيحب مايالا هب تداعو هلثم ةملاخا نينسلا

 ترادو ناروح ةيدوا ترجو رب_عج ةعلق ىلا لامثلا دالب نم هاصقا نا ليقو ةبربلاو

 اووكشو ةماعلا ةمعنلا هذهب نسانلا رشدتساو اهُرابآ تضافو اهُمَرِب تالتماو اهّحرا
 سوفنلا ترسو ةرفاو ةدايز كلذ بيقع نويعلاو ىَدَرَب رانا تدازو اهب مهما ايل
 بشعلا تباثمو تاعارزلا ىور يناثلا نوناك ثغ كلذ دعب عباتتو

 تاكربلا وبا نيكملا يضاقلا يفوت ةنسلا نم ةجللا يذ نم كلاثلا تبسلا موب يلو ٠

 رخاوا يف وهو هب تلاط ملعب هللا همحر يرصم نب نسما دمح يلا ىضاقلا نبا ظوفح

 : عبطلا ةمالسو فافعلاو ريخلاب اًروهشسه ناكو يناثلا
 اكئالجاو رالس نب لداعلا. اهريزو نيب رمتسملا فلاب رصم ةبحات نمرتخلا دروو

 ةحوتفم دانعلاو رشا باوباو ةحوفسم مني ءامدلا ثمحب

 ةئامسحو نيعيراو تس ةحئس تلخدو

 هذه نم مّرحملا نم رشاعلا ءاعبرالا موي يفو ٠ مارحلا لهتسم ةعمجلا موي اهنواو
 اهالاو امو قشمد لم نم ءارذع ضرا ىلع نيدلا رون ركسع لئاوا لزن ةكراملا ةئسلا

 دنع اوثكو برينلاو مهسلا ةبحان مهنم فاو قيرف دصق هيلات سيمخلا موي يفو (695)
 نيمكلا رهظ دقو مهرذحف مهيلا ريذنلا عرسا اهيلا اهنم جرخ املف قشمد ركسعل لملا

 لصو هيلات ةعمملا موي يفو مهب عاقبالا نم اوملسو مهبامعا نم حيرخو دلبلا ىلا اومزماف

 كلت ىلا اودتماو ةمودو 0 ام ايرساف نوبع 008 هركسع يف نيدلا رون

 . ةيوارو اريجح يضارا يف اولزنو ناككملا كلذ نم اولحر هل يلاتلا تبسلا موي يفو تاهحلا

 1 يقشمدلا ركسع يف نيدسفلا يديا تّنيناو ريفغلا مهحلاو ريثككلا قلخلا يف تاهللا كلتو
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 ناكو هبلا تعدو كاذ تبجوا بابسال اهتامح رثكأ لضوو دوعسم كلما "لحرب

 لاوحاو هلاوحا بسيترتو هلاوما دّقفتل دخرص هئصح ىلا هجنوت دق نازب نيدلا دهاح

 سئرلاو نيدلا ريم نم ةرفن هدعب تضرعو هروما ريرقتو هظفح يف هنع فئانلا هدلو

 حالصال نيدلا دهاج ءاعدتسا لالا تضئتقاو داسفلا» ضارغالا باحصا تاياعسب

 ريم بجاح فسوي بجاملا داعبا طرش ىلع هتطاسوب كلذ متو لصوف لاحلا

 كباعب دصقو مهلاوما نم ءيثشل ضرعي ملو اوهجوتو هباحصا عم دليلا نع نيردلا
 ١ اهيلاو ءاطع :همك اف

 نبا اهريزو نيب رمتسملا فلخلاب رصم ةيحان نم ةرصانتم رامخالا تناك دقو

 كفسو مرنم بركلا عوقوو ةلاركسعلا عبجو الجم نب رّمظلا ريمالا نيبو لاصم

 ىلع هتملغو هب رالس نبا رفظو ريزولا لاصم نبا لتق نع ترذسا نا ىلا ءامدلا

 تدهو متابجاو قالطاو دانجالا بنئرتو حالص ف ىعسو ةرازولا ف هباصتناو سمالا

 ةرئاثلا ةنتفلا تنكسو ةرئانلا

 ةمحان ىلا نارتلاو كارتالا نم ,ةعاج يف سربرككحنم لوصوب ربخلا دروو

 عايض يف داسفلاو ثيعلا ىلع ىرصب يلاو لاجرس ريمالا عم هعاّمجاو ناروح

 بارخالاو داسفالاب دخرص لمع اودصضقو نيدلا رون نذاب كاذ نا لبقو نارو>

 عرزلا نم نيحالفلا - داسفالل اهريغ ىلا كلذ دعب اولحرو اهل ةقياضلاو

 دبع نيدلا ٠ ءاهب يضاقلا يفوت ةنسلا نم بجر نم راثط خياط ا موي يفو

 اتفم ًالقتسم اًرظانم الِضاف اماما ناكو هللا همحر يليتللا باهولا دبع هيقفلا نب كللملا

 دسنع هيلع (يرجي)» ناك م مكحب هللا امهمحر ةفينح يلباو دمحا نيمامالا بهذم ىلع

 نسح ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب ناسللا ( حمسصف) ناكو مّدقتلاو ملعلا بلطل ناسارْ هتماقا

 امهمحر ءادهشلا ربا يف هذجو هبا راوج يف هنفد موي هل ناكو لزهلاو دا يف ثيدحلا

 (169”) هيلع نيفسأقلاو هل نينب واو هري رس لوح نيكانلاو ملاعلا ةرثكب دوهشم هللا
 نب يذاقلا نبا ةلودلا رح نيسملا وبا بيقنلا يضاقلا فيرشلا هتافو بيقع اًضيا يفوتو
 رخف رباقم يف نفدو ةنسلا نم بجر نم نير شعلا سيلا موي يف هللا همحر نلحا يلا

 هنن فرشو هنن ري هل سانلا عّجفتو هللا همحر هداج ةلودلا

 جنرفالا ركسعب هرفظب نيدلا رون ةمحان نم رامخالا تدرو ةنسلا نم بجر يفو
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 هل اولذب (1689 مهنا قفتاو كلذ ىلا ةتعد رابخا نم هب لصتا ام عم اهل ةقباضلاو

 ناعألا تعقوو ةّكَسلاو ناطاسلاو ةفيلخلا دعب ىّدمد ربنم ىلع ُهل ةبطخلا ةماقاو ةعاطلا

 امرتح امركم هداعاو قوطلاب ةلماك ةعلخ نيردلا ري ىلع نيدلا رون علخو كلذ ىلع

 ميخملا ىلا سيئرلا ىعدتسا مث مرحملا رشع عبار ةعبجلا 000 ما

 صاوخلاو دانجالا نم ةعامج هلا رخو دلبلا ىلا هداعاو اضيا ةّمكم ةعاخ هيلع علخو

 ام ثسحب ءافضلاو ءارقنلاو باطلا نم هحاتسا نم لصوف هب اوطلتخاو ميلا ىلا

 ماكتحا دعب بلح ىلا اًدئاع دحالا ةليل همي نع لحرو ُهلَأس نم ىدكا الو هدصاق باخ

 رب د ام ليمكتو ررق ام

 رفظ ناوكرألا نم اهركسع ناب بلح ةيحان نم مرحملا نم سماخلا يق ربخا دروو
 اذه رسف بلح ةعلق يف رسالا ةضبق يف هلوصحو هباحصاو زازعا بحاص نيلسوج نباب
 لزنو ةيكاطنا اًيلاط هركسع يف لصو دوعسم كلملا ناب ربا دروو ٠ سانلا ةقااك حتفلا

 مرحملا نم مايا يف اهتياضو رشاب لت ىلع
 نوذوخألا ناسارخو قارعلا جاتح نم ةعامج قشمد ىلا لصو مّرحملا نم مايا يفو

 دع يف اوعّمجم مهشابداو مهطذو نابرعلا افك نم .ةعايل مهدوع دنع جلا قيرط يف

 2-3 ركذو اهنم عنشا نوكي الو ا رحاب اهلثم لزن ام ةببصم اوكحو ريد

 نيتاوخو اليئاضقو اهئارلعو اهثامتفو اهئايدكو نانا ا نم - اذه ْى ناك هنا

 ذخأذ ةرفاولا ةعتمالاو ةّّملا لاومالاو ريثكتلا ددعلا مرلعاو ةب ةيناطلسلا ركسعلا ءارما

 كله نم كلهو اوبلسو ءاسنلا تكتهو رزاالا لقالا ملسو رثكالا لتقو كلذ عيمج

 يراعلا اسككف ةثداللا ةئزرلاو ةحدافلا ةلزانلا هذه رودصلا تقاضف شطعلاو عوماب

 ةورلا باحصا نم مهناطوا ىلا مهدوع ىلع هردقب اونامتسا ام محل قلطاو مهنم
 ريدقلا ميكملا ريدقتب كلذو قشمدب نيمدقملاو

 . بلح ةعاق يف نيلسوح ن ١, لوصحو قشمد نع هلمحر بسيقع نيدلا رون ناك دقو

 اههاّتق بظاوو اهقباضو اهبلع لزنو نيلسوج نب, دلب زازعا ىلا هركسع' يف هعتوت !"نإسا

 اًملف ةعفرلاو ةعنملاو ةناصلا نم رةياغ ىلع يهو نامالاب اهتكلم ىلاعت هللا لهس نا ىلا

 اًدئاع اًرورسم !ًرفاظ اهنع (168") لحرو هب نال زم ةايقث نم اهيفاانكر املدت

 ةئسلا نم لّوالا عبد رهش نم مايا يف بلح ىلا

 زخالا عبير لهتسم ةعمجلا موي يف رشاب لت نع ةبراحملاو ةقياضملا دعب ربخلا دروو



 ىلا لصو اًملف. مهيرش مدعو مهبرس عيورتو نوما دادتشاو لحملل اهنع ناروخ لها
 لطو لباو لكب اهيلازع تلسرا ءامسلا نا ةلزاتلا ةمحرلاو ردم ءاطقلل قنن ١ كايلعب

 ىلا 14 ةنس ةجحلا يذ نم ثااثلا ءاثلثلا موب ذنم كلذ ماقا ثيحب لطهو باكسناو

 حوص' ام داعو امهتيحرا ترادو ناروح كرب تآلتماو راهبنألا تدازو (1677) هلثم
 هتكري اذه :اولاقو نيدلا رونل ءاعدلاب سانلا جضو اًثيرط اندغ تاينلاو عرزلا نم
 هتريسو هتلدعم نسحو

 موي يف رساعلا لزانب فورعملا بشنلا رسج ىلع لزنو جوعالاب هلذنم نم لحر مث
 نع سس د لاق امم ةرااو نيددلا ريح ارو 45 ةنس ةّحطا ىذ نم نيرشعلاو سداسلا ءاثلثلا
 ىلا يفاعد ماو مكتلزانم الو مكتبراحم [ ادلاط لزنملا اذه يلوزاب تدصق ام يننا : هيف
 كلل نيدلا نحالفلا ناب نايرعلاو ناروح ل اها نم نيملسملا ةباكس ةراك_للا اذه

 يفلاطعا ام عم ينعَسي ال مهل رصانلا مدعو جنرفالا ديب مهلافطاو مهواسن ت تنومه

 لاجرلاو لاما ةرثكو نيكرشملا داهجو نيملسملا ةرصن ىلع رادتقالا نم دمحلا هلو هللا

 بذلاو مكتاما ظفح نع ؟زجعب يتفرعم عم مهل راصتنالاو مهنع دوعقلا يل لحي الو
 لاوما مهل مكتذبو يتبداح ىلع جنرفالاب خارصتسالا ىلا ماعد يذلا ريصقتلاو اهنع
 الو ىلامت هلل ينوي ال امن اذهو مكبلع ايدعتو مهل املظ ةيعرلا ن م نيكاسملاو ءافعضلا

 قثوت نم عم درت ةّلعلا ١١ حازت سراف فلاب ةنوعما نم دب الو نيملسلا نم اًدحا ٠١
 هريغو نالقسع رغث صيلختل نيمدقملا نم هتعاجشب

 نم .انيفاويسو فشلا الا كتبو انيب دل : ةلاسرلا هذه نع با 0
 باوحلا اذهب لوسرلا داع اًملف ٠ انيلع تلزتو ادنأدصق نا كعفد ىلع اثيعي ام جنرفالا

 دغ يف هتبراحو دلبلا ىلا فحزلا ىلع مزعو هل راكتالاو ةنم بجعتلا رثكا هيلع فقوو
 راطمالا نم ىلاعت هللا لسراف ناسن نم نورشعلاو سماخسا ءاعبرالا موي وهو مولا كلذ

 هنع هفرصو كلذ نم ُةعنم ام اماودو اهككرادتو ٠

 ةئامسو نيعيراو سمح ةينسم تتاح

 قشمد بابراو نيدلا رون نيب حلصلا رقت هيفو ٠ مرحملا لهتسم نينثالا موي انوا
 اهيرح ىلع ماقا نا نيملسملا ءامد كفس نم قفشا نيدلا روث نأ كاذ يف بسلاو

 يحارب : لصالا يفو ١(



0000 

 نيدلا نيز رالسلا رود يف ةباهنلا.يديا تقلطأو ةنتفلا تنكسو نيدلا ريم صاوخ
 هاو سئرلا سفن بديطت ىلا ةدوصلا تعدو بارخالاو سهنلا - امهباحصاو هيخاو
 نوكي ال ثمحب ةسائرلاو ةرازولا ىلا سئرلا ةداعاو اه 1 ناهأ دعب امهيلع علخلاو

 كلزانشنمأ الو ضرتعم كلذ يف هل

 بهأتلا يف اوعرشو داسفالاو اهنف ثيعلل لامعالا ىلا جنرفالا روهظب ريا دروو

 يما هللا ىماب ظفاحلا مامالا !هبحاص ةافوب رصم ةيحان نم ربا دروو ٠ مهرش عفدل

 | نيماحلا يف هللا همر هللاب رضيتسملا نإ مسالا يلا ريمالا ْنب ديجملا دبع نيئمأوملا

 روصنم وبا رغصالا هدلو هدعب نم صال ا لوو ؟؛ ةنس ةرخالا ىدامج نم (167)

 معتقلا وبا شومملا ريما ةرازولا يلوو هللاب اسال ظفاملا دنجلا دمع نب ليعمسا
 تحاصو لامعالا هريبدتب تماقتساو ةسايسلا لمجاو ةريسلا نسحاف يلرغملا لاصم نبا

 نادوسلا نيب هوركملا فلخلاو رومالا بارطضا نم كلذ دعب نم ثدح مث لاوحالا

 نمالا رشتناو كلذ دعب ةنتفلا تنكسو ريثكلا قلخلا نيقيرفلا نيب لتق ثيحب ةناجيرلاو

 ثيحب 575 ةنس مّرحلا يف الرا ىمالا يلو هللا همحر ظفاللا ناك دقو . فوتا دعب

 لوا ناكو امون نيرشعو ةسمحو رهشا ةبس ركع يلع هيف هتماقا ةده كاك

 ةعرلاو ةيركسعلا يف ناسحالا ثدو ةراسلاو لاعفالا ٠ نسح هنامز

 يبسلاو ببنلاب ةيناروكلا لاعالا ف جنرفالا داسفاب نيدلا رون لصتأ ربخلا ناك دقو

 | 110 نما وباع مزع ام مهملسي قشمد يف نم ىلا بتكو مهدصق بهألا ىلع مزن

 اوناك دقو هيلع لوعي مدقم عم هبلا لصت سراف فلاب تللذ ىلع ةنوعلا مهنم يعدتسيو

 جتحاف نيملسملا ركاسع نم مهدصقي نم ىلع ةدحاو ادي اونوكي نا يلا اودهاع

 برق اًملف روفعم هب ةيركسعلا ضعبو سوي جرب لزتو لحر كلذ فرع املف»٠ طلوغو هيلع ا
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 ا

 هرإسخجب جنرفالا اواسرا اوناك دقو هدصقم نيا اوملعي ملو هربخ اهب نم فرعو قشمد نم
 تاصوو ةزغ ةراعل نالقسع ةيحان ىلا اوضه: دق اوناكو هيلع داجتالا ١١ مهعم اورقو
 نع فرحا ال : لاقو مهب لفجي ملف مهربخ نيدلا رون فرعو ٠ سانا ىلا مهلئاوا
 انايهاو عيضا يف داسفالاو ثيعلا نع هباحصا يديا فاك كلذ عم وهو ٠ ماج

 اهلامعاو قشمد لها نم :لضاوتم كلذ عمل ءاعدلاو فيقختلاو نيحالفلا ف يأرلا

 رثكا حزن ىتح جرملاو ةطوغلاو ناروح نع سبحلا دق ثيغلا ناكو ٠ اهفارطاو دالبلا رئاسو
 هعم :لصالا يفو ١(



 م1 دحض

 اجو 2 و

 ا

 كحك ىلع ديمالل هرما يف رظنلاو نيدلا دامع نب دودوم همخال مالا رّرق ناو ةنسلا نم

 ا نيدلا لاهل ةرازولاو
 دعب نيدلا ريم نع أشنما روشنملا رق 564 ةنس.بجر نم عساتلا ةعمجلا موي يفو

 اهمسر ريفعتو اهمكح ةلازاو ةئعرلا نم ةجرختسملا ةئيفلا لاطباب ربخلا ىلع ةالصلا
 مهركشو هل سانلا ءاعد رثكف برضلا راد لاطباو

 اشاحيتسا نيدلا ريحت نم سئرلا نيدلا دي وم شاحيتسا لالا هذه سرع ثدحو

 ماوعلا ا نم حالسلا ةليئيسو ءاغوغلاو ثادعتالا ءاهنس نك 6-7 نم عمج بجوا

 امهملع م دوركم نم مهب ءامدحالل ةرديح ةثودلال همخا رادو هراد لوح مهبدترتو

 اب نيدلا ريخم نم تالسارملا تعقوو بحر نم نيرشعو ثااثلا ءاعبرالا موي يف كلذو

 ضعبو ماوعلا نم داثتحالاو عمجلا ف اًدجو كلذ اًمدو اف امهيواق بيطيو انهتكيا

 نجسلا باب اودصقو روكذملا مويلا ىلا" سيمخلا ةلمل يف ةنتفلا اراثاو (166”) دانجالا

 اودصقو مهريغو روغاشلا ل اها نم ةعامج اورفتتساو هيف نم اوقلطاو هقالغا اورسشكو

 بوردلاو ةقزالا 3 تالستماو رثك عج يف اولصحو كلذ لثم اولعفو قزشلا بالا .

 جرخاف كاغلا حالسلاب ةعلقلا 2 اوعمتحا ةروصلا هذه هباحصاو نيدلا ريح فرع نيدف

 مب ىلا تجرلا يلع اومزعو هن ركسملا ىلع تقرفو دّدعلاو حالسلا نم هنئازخ يف ام

 7 اذه يف لهمتلا نيمدقلا نم ”ةغاج لاق ٠ مهيف ةءاكتلاو ده عاشيالاو سايوالا

 نان ىلا هيلع اود قيرحلاو بهل نم دلبلا ملستو ءامدلا نقم ثمحبب ةلجعلا كرتو

 هوخاو سئرلا ط ركساف نيبلا تاذ حالصا ف فططاتلاو ةساولا تعءقوو مهلا وس ب باجا

 هدو نوكيو هاد امزالم نوكت ثسحب ٍضعب نع نظرعأو اهضعب ىلا ال [طورش

 تررقتو اهيلا انتي لا ةعاقلا ىلا بكدبالو ناويدلا يف ةمدخلا يف هخا دلوو

 تناك ام ىلا لاخلا دوع ريرقتلا اذه.دبب ثيدع شد ءامهدلا تكسو كلذ ىلع لاخلا

 عاعز او نيمدقلاو دانجالا نم ريثكلا عمجلا عجو داسفلا ةراثاو دانصملا ناار

 0الا نب كعتبل لأطو اهب نم ءرصحو ةملل ىلا فلا ىلعاوقفشاف ٠

 داعو ريس ”رفن مهني لتقو حرجو نيقيرفلا نيب برملا تيشنو بجر رخاوا يف نايعالاو

 . هناك ىلا عينض فر
 كاماعب ةمحان ىلا هيخاو ةئحشلا ليعمسا نيدلا نوارالملا بورشه كلذ قئاوو

 نم هداعبأ سملكلا نم داعبا ةروصلا تضتنفوا ْنا ىلا صم ةب راحملاو ةرثأث ةيتنلا ل و



 سلا #.3 ا اع

  عالقلاو نوصملا نم ةكاطنا لوح ام كلم دق ةبونلا هذه يف ناك دق ثيحب مهريغ

 ركسعلا يف نازب نيدلا دهام ديمالا هنع لصفو ةّمِلا ئانغلا اهنم منغو لقاعماو

 وه امل روكشملا ركذلاو روهشملا ءالملا هتلمج يف نأو ةعقولا هذه يف هل ناك دقو ىقشمدلا

 قةمد ىلا لصوو بورألا فقاوع ةفرعملاو يأرلا ةلاصاو ةلاسبلاو ةماهشلا نم هب فوصوم

 هتفصو هظفل نمو ٠ ةئسلا نمرخالا عمر رهش عبار ءاثلثلا موي يف هتلجو هسفن يف املاس

 لالذاو نيدلا ناكرا ةيوّن نم هيفو راثكألا نود راصتخالا ىلع هنف ادمتعم حرشلا اذه

 ”روكذم روكشم دالبلا رئاسو دابعلا نيب روهشم وه ام نيدحلملا ةرفكلا نم يتب ام
 روكشلا ةومحلا هلع ةنسا ىلامت هللاو

 بلح ةبحان ىلا هركسع نم ةضينا ناك امذ زأ نيدلا ناعم كذ نم ىضم دقو

 داسؤالا املاةعاو ةكاطنا نم نيعمتجملا جنرفالا ةاقالم ىلع اهمحاص نب.دلا رون ةناعال

 ىنغا ام مهيلع رصنلاو مهب رفظلا نم دمحلا ُهلو ىلاعت هللا حنم امو ةيماشلا للامتالا يف

 قّشمد ىلا لصوو ناروجب 21001117005 قننااو ٠ ةنم ٠ ءيش ركذ نع

 لكألا ىف ف نعماو هيلا اعدو كاذ بجو مال هؤ؟ ةنس لوالا عبير رهش رخا نم مايا يي

 هرب دي اف هداهتجا هلمحو هب ىداق قالطنا كلذ سقع هقحلف هل (166”) ترج ٍةداعل

 هب داز دقو قالطنالا نم ةفصلا هذه ىلع وهو ناروح ةحانب ركسعلا ىلا دوعلا ىلع

 داكيال | دبكلا يف هلمتو ايرطنسوبجت فورعلا ضرما كيال و هتوق تنعضَو

 نع يف قشمد ىلا هدوع لالطلا تمجواف هلوق تفعضو هب فجراو هنم هبحاص ملسي

 ضرما هب دازف ة:ىلا نم رخالا عبر رهش نم عباسلا تبسلا موي يف لصوف هتاوادمل

 ثلاثلا نينثالا موي اهتحبدص يتلا ةيللا يف هبحم ىضقو هتوق تطقسو هتوب فاجرالاو
 اهنكس ناك يتلا ةيكباتالا رادلا ناويا ف نفدو كما نمرخالا عبر نم نيرشعلاو

 عمتجا هرما نم غرفو هريق يف نفذ الو ٠ اه ربك ىلا ةيردلا ىلا كلذ سب لك م

 سلاحي يف دانجالا نابعاو ناي نيدلا دهاجبو سئرلا نيدلا د امو قالب نيدلا ماسح

 لالا حالص نم قفت ا ام ىلع مهنب لالا تررقتو مدقتلاو ىمالا هيلاو ةعلقلاب نيدلا ريجم
 يلصلا يرقملا يكاطسلا هللا دبع وبا يفوت ةنسلا نم ىلوالا ىدامح نيكل يفو

 نيدلا فيسريمالا ةافوب لصوملا ةيحان نم را دروو . هللا ةمحر نيدباعلا نيز دهشم يف
 ىلوالا ىداجج لئاوا يف هب تماد ةجناوق قّلعب هللا همحر كباتا نيدلا داع نب يزاغ
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 7-5 مث. امس

 املف ٠ عانتالا ىوس ةئتاّتم لجار فلاو ةناّعط سراف ةئاهبرا ءاهز يف جنرفالاو داوسلاو
 نيعلا تعقو الو مهوخن روصنما ركسعلا يف نيدلا رون ضهن بنإب فورعلا عضوملاب اواصح ا

 اوقبطا مث تاهج ةّدع نم مهيلع نوملسملا قرفتو ةروهشلا مهتلمح نيملسملا ىلع ةرفككأ لمح
 عشقنا مث مهف مالسالا فويس تمكسحنو مهبلع جاجعلا دقعناو ناّميرفلا طلتخاو مهيلع

 ىلع اوراض دقو لاير ىلعترتضللا نيملسملا ركشلاو دمحلا هلو هللا حنم دقو ماتقلا

 نم ريسلا رفنلا الإ مهنم عش م ثيحب نيلوذخم مهبرحجتو نيرفغم هبو نبع رصم:ديعصلا

 يف نوملسملا عرشو ملكا انتحاو مهكالهب نوربخي ثيحب لجولا هبلق راطاو لجالا هطش
 نيعللا دجوو ٠ مهعاركو مئانغ نم يدي تأللتماو مفرج ىلع لاّئشالاو مهبالسا

 نيدلا رون ىلا ا ول فرعف هلاطباو هتامح نيب ايرص مهمدقم ىنلبلا

 ةييسورالا نيرروهشملا جنرفالا لاطبا نم نيعللا اذه ناكو لد نيس هلماح لصوف

 يف يهانتلاو ةوطسلا ربكو ةبيهلا راهتشا عم.ةقلذا مظعو ليل. ةوقو سأيلا 517

 يف نيددلا رون 5 مم ةئس رفص نم نيرشعلاو يداحلا ءاعيرالا موب يف كلذو وغلا

 اهلها ريغ اهيف قبي ملو اهنع نيباذلاو اتا ٍنم تاخ دقو ةيكاطنا باب ىلع ركسعلا

 باط يف منيو نيدلا رون نيب تالسارملا تقع مهدلب ةناصحو مهدادعا ةرثك عم

 سمالا اذه ناب مونم جاجتحالا عقوف مهلاوحا ةنابصو مناعاو نيدلا رون ىلا ملستلا

 مهدص نم ىلع نيعملاو محل رصانلا.نم مهماما جاطقتا دب الا هيف لوخدلا مهنكميال
 5 اولأس هنف ام ىلل اودجأو ايي اوابمثساو لاملاو فلا ١ نم منكما أم اوامخ

 ةيقب يف نيدلا رون ضبنو اهيلا لصي نل نمل عنملاو اهيلع ةماقالل ركسعلا ضعب بتر

 رفاو قيرف يف نيدلا حالص ريمالا بر ناك دقو ٠ .ةيمافا ةمحان ىلا ركسعلا ( 165 ١

 كاله نيلاطنتبلا نم اهبف نم ملع ني اهتبراحو اهتقاضمو اهتلزانا ركسعلا نم

 ىلع اونمأف نامالا اوسميتلا داعسالا باسساو داحنالا داوم نم مهلما عطقناو جنرفالا

 بذلاو اهظفح يف ايفاك 'ءآر نم اهيف بت رف طرشلاب مهل ىفوو دلبلا اومّلسو مهسوفن
 ةئسلا نم لّوالا عيد رهش نم رشع نماثلا يف كلذو اهنع

 اهب نم داحتال ةكاطنا بوص ىلا لحاسلا ةمحان ىلا هركسع يف نيدلا رون ًافكناو

 ىلع مادقالا نع اومجحاف مهب عاقيالل مهدصق يف ةصرفلا لّهست نيدلا رون بلطو
 نا ريرقتو متعداومو ةيكاطنا ف نم ةندابم لالا تضتقاو هنغ اولغاشتو ةنم برقتلا

 ةهج ىلا اهثع لحرو ٠مل ةكاطنا نم برق امو هل ةيبلحلا لامالا نم برق ام نوككي
 سو



 ب ع

 نيعم نيب ةرقتسملا ةندهلا يارا داسفو قدمد نع مهليحر دعب ةيلحاسلا روغثلاو اًكعو
 ضوه: لالا تضئقاف ةيقشمدلا لامعالا يف داسفلا يف اوعرمشش ثبحب منيو نيدلا

 يف منخو اهيف اًثئاعو اهللعا اريغم اهلاعا ىلا يقشمدلا ركسملا يف نيدلا نيعم ديمالا
 اهتشو تاراغلل الصاوم لزي ملو ه* ةنس رخاوا يف برعلا بتاكو ركسعااب ناروح ةيحا
 ءاعدتساو اهعرصتو تاعاسلاو اسهضقتو مايالا عم مهفارطاو مهدالب (164') ىلع
 مهفارطا يف هب رفظي نمب كتفلاو مهلاعا ببن يف مهيديا قلطاو نائرتلا نم ةرفاو ”ةعامج
 ا ىلعو اًرضاعم مهل ةم ةّضقلا هذه ىلع لزي ملو بازخالاو داسفلا لهاو ةمهارخلا

 ةنداهملا دع ديدحتو ةطاصملا بلط ىلا مهأحلا نأ ىلا اًرباصم مهل ةقياضلاو مهيف

 هطورشم ماكحاو سمالا اذه ريرقت يف تالسارملا تددرتو ةعطاقملا ضعبب ةحاسلاو

 نيتتس ةدم ةعداوا |[ هلا اتورشتو ه6. ةنس مرحمل ف هطورشب ءاؤولاب نامألا ذخاو

 تنكسو كلذب نيلمعلا لها نم سوفنلا تن ًابطاو فلخلا لازو كلذ ىلع ناالا تعقوو
 هماكحاب ترارضاو همام ىلا

 بحاص نا هملعب نيدلا نيعم ىلا باح بحاص نيدلا رون بتُك ل صاوت كلذ قفاوو

 يف زرب دق هاو ةيبلللا لامحالا يف داسفالا مهب بلطي رهظو هدالب جنرفا عمج ةكاطنا

 هتدضاعم ىلا ةسأام ةجاللا ناو لامعالا نع هرش فكو هئاقلل باح رهاظ ىلا هركسع

 ريمالا بدن نا لاخلا تضتقاف ٠ هيلع نيركسعلاب اَقْفّتيِل هيلا هركسعو هسفنب هريسم
 جيشنا ركسعلا نم رفاد رقيرف يف نيمام نب نازب نيدلا دلي كارب نيدلا نيعم

 رشعلا نم 0٠٠٠ موي يف هجتوتو هتحصانموو هتعاط يف دوهجملا لذبو هتهج ىلا ريصملل

 سانإل ناروح ةيحانب ركسعلا يقاب يف نيدلا نيعم يقبو ةنسلا نم رفص نم لّوالا

 ىلع قشمد ىلا مهلاج نع لالغلا لقنل مهسوفن بييطتو مهفارطا ظفحو برعلا لاح
 اهيلع طايتحالاو اهظفحو ةداعلا يراج

 هللا هالوا اع بلح بحاص نيدلا رون ةهج نم رثاشبلا تدرو ةنسلا نم رفص يفو

 ' مهنم تلفي ل ثيحب لوافلا معجو لوذخملا جنرفالا دشح ىلع روهظلا نم دمحلا هلو

 'هاعدتسا ام هيلا عمتجا 1 نيدلا رون نا كلذو مهرامد ليجعتو مهراوبب ريْخ نم اّلِإ

 نيدلا دهاح ريمألا عم 1-- ركشسم نم هيلا لصو نمو فارطالاو ناكرتلا لبخ نم

 ة 21 ىلا. لجرو هعج فّتكو هتكوش تدتساو هسغ كاذب تيوق نازب (165”)
 عابتالا ىوس ةتاتم سراف فالا ةّنسلا زهاني هركسع راص ثيحب ةيكاطنا لمعب جنرفالا
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 هلام ىلا داعو ركسعلا تالآ نم هيلا جاتحي امو كربلا نم هل تهذ ام ددج ثسح

 54 _ لدقو

 سانلا عنتما ثسحب ةيعاقملاو ةيطوغلاو ةئنارولا لانعالا ٠ نع كلسما ث ثىغلا ناكو

 يف نابعس نم مايا يف زاك اذ اف ثنغلا لوزن نم اوس و ١ وطنقو ةعارزلاو ةحالفلا نم

 ام ةكرادتملا راطمالا نم لامعالا ىلع ركعشلاو دمملا لو ىلاعت هللا. لسرا ةعنملا 55

 ةعارزلا ناوا هعم اوللو رودصلا تحرشناو داهولاو ماكالاو يضارالا هب تيور
 نامعش يف كلذو ةراعلاو ةحالفلا يف ا اوداو اهنم اورثكتساف

 عبجو ةيلمعاممالا دس يميمتلا لذدنح نب قرب لت ةبو حرش نم مدقن ناك دقو

 مهلتقو هموصخ ةعاملل 57 هلاجرو هموقو هتزلسأو هم ينبل لدن نب 2 هبخا

 خيراتلا اذه نم هعضوم يف حرش دق ام يعادلا مارهب (1647) م ايغط سأر عم

 روك ذملا كاَحْض لتقل ايبا ني روك ذملا ناب ةنسلا هذه نم نابعش ا دروو فرعو

 ًاةهرب هدنع اماقاو.هملا امهتعنصب ارقتو هيلا الصوف اب امن رخالاو اساوق اههدحا نيلجر

 ناك لدنج نب كاكض نا كاذو ةلّهستم ةصرْفلا هيف اودجو نا ىلا ةليوط نامزلا نم

 هزايتجا قفاو اهنع داع اًملف يتلا يداو نم ايهل تيبب فرعت هل .ةعيض لوح اًديسم ابكر
 لزنف لاكوسلا يف هيلع اأو ةحارال اههدنع لوزنلا هالَأسو هامقلف نيدسفلا نيذه لزاع
 لكألا يف عرش نيف امهرضح لوك أجب هانتا سلج اًملف ”ةلداعم ءالبلاو ”ةلزانم' ُرَدقلاو
 دقو كاَيِض ىلا امي اوتاو امهوذخلاف هلاجر امهكرداف الفجاو هالتئف هيلع ابثو ةواخلا عم
 ماقو لاحلا نس رم سوس أامهلتس مما امتآر املف“ قمر هيف يفب

 هن 2 دوؤا هتله ىلعو 7 تك لصو حرشلا اذهمو ميتلا يي ىداو ةراما نم هدلو هماقم

 ., رخف لكألا ةاضقلا يضذاق يذاقلا ةافوب دادغب ةمحأ نم ربحا درو ةجحلا يذ يفو

 نم رحنلا مويب هللا ةمحر ينيزلا دمحم نب نيسلا نب يلع مسقلا يلا مالتمالا 9 نيدلا

 ءامقنلا بيقن هدعب هيلع ىلصو نيئمأوملا ريما هللا مال يفتقملا مامالا و هيلع صو ه4 قِئِنَس

 هدعب ءاضقلا يما يلوو هللا همحر ةفينح يلا مامالا ةبرت يف ىدملا رون هدلاو ىلع نفدو

 يلاغمادلا 2 ىلع نسا وبا ىضاقلا

 ةئامممجحو نيعبراو عبرا ةنس ترجل

 دوصب نيمسقملا جنرفالا داسف ربك ناك دق .رايا نم رثع يداملا ءاعبرالا موي اهواو



 دعا نإ مع

 مهوجرخاو مهومزه ثنيحب مهئازاب ةلركسعلاو دانجالا تنثر هللا مال يفتقملا نيدمأوما
 ىلع ءاليتسالاو لامعالا يف داسفالاو ثسعلا يف اوهانتو ناوربنلا ةبحان اوملطو دادغب نم

 مازلاو اهنيصحنو قدانخلا رفحو دادغب روس ةرامع يف عورشلاب ةفالخلا سما جرو لالغلا

 لييس ىلع مهلاوما نم تاراهلا ىلع قّقني' اب مايقلا اياعرلا نايعو راجتلاو ءاّنثلاو لثامالا

 ناطلسلا نا ركحذو .1) ةلئوملا ةفلكتاو ةّمّشملا كلذ نم سانلا قلو ةنوعملاو ضرقلا

 رعسلاو آف دق تاوقالاو ناك امس فعض دق هرما ناو نا ذمهب "يقم دوعسم نيدلا نكر
 لامعا يف ناودعلا ناو. رشتنا دق لامعالا يف داسفلاو تراث دق (168”) نتفلاو الغ دق

 رثك دق ءانفلاو رهظو داز دق ناسارخ

 هيلا عمتجاو رازن دالوا ضعب روهظب ردم راد نم رابخالا تدرو ةئسلا هذه يو

 ماما ناو مظع ملاع يف ةيردنكسالا نم اوبرقو مهريغو ةماتُكو ةبراغملا نم ريثك قلخ

 [زقلا نم للكقو ملي برخلا تشنو ةبرسهملا وك اسعلا مههلا ضمنا ظفاحلا رصم

 ثيحي ةييرازنلا ىلع ةتظفاحلا طاسعلا روهظلا ناكو ةلاجرلاو ناسرفلا نم ريثكتا دَدَعلا

 نم ةغاج ةسعمو مّدقلا رازن دلو لتق نع ةعقولا تلجاو مهيف لتقلا اوتخناو مهومزه

 ةبونلا هذه بنّتع تدهخو لجولا هبلق راطاو لجالا هطشق نم مزهناو هبايساو هصاوخ

 سئونلاو فوخلا رصم نع لازو سوفنلا تنكسو ةرئاثلا ةئتفلا كلت تلازو ةرئاثلا

 ' دق ناك اهبحاص نيدلا روت ناب بلح ةيحان نم اهئم بجر يف رامخالا تدروو

 ناو جنرفالا نم ةرفاو هن رفظو ةحرفالا لامعالا ةمحان ىلا هركسع يف هحوت

 هلاقثاو ةركسع نم لاذ ةنم ةفغ نيح ىلع هدصف جنرفالا عمج ةيكاطلا بحاص

 يف اناس بلح ىلا داعو هركسعو هسفنب مزهناو ةلزانلا رادقالا هتمجوا ام هعاركو

 مايا بلجب ماقاو جنرفالا نم ةرفاو ةعاج :لتق دعب ريسللا رفنلا الا ةنم دقفي مل هركسع

 كلملا مهعمو ءارمالا نم ةعامج دادغب ىلا لصو ةنسلا هذه يف نا : خيراوتلا ةدبز يفو ١(

 اهنع موعقدل دادغب لها جوخاو دوعسم ناطلسلا علخ ىلع نورصانتم مهو دومحم نب :هاش كلم

 اهلا للفيلا نم اوبلط مث لجز ةئايسخ مهنم اولتقف ميبلع اوزتاك مث مو رجتتسا ىقخ مح اومزعناف

 هناف ناويدلا بحاص ةريبه نب ىجي الا كلذب هب انك هيلع راشاف اولحربل رانيد فلا نيثاث هللا سال

 دادغبب ةقلطلا لرتلا نم مهعفدي شج يف هقافنا يأرلاف غلبملا اذه فالتا نم دب ال ناك نا : لاق
 . ممأ "اع دادنب اولعمل كلذ مهل مفد ول مث مع دوعسم ناطاسلا دنع ادي اذه نوكيو سانلا عاوناو

 ةبقاثلا رطاوخلاو ةبئاصلا ءارالا نم اذه ناكو . مهءزهف مهلا شمملا كلذب جرخو هيأز ةقيلخلا لبقف
 ةريبه نبا رزوتس نا هفايخلا ىأرف
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 تلح ولا ادئاع نييدلا رونو نصمخجب همام ىلا نينبلا تفس ريكا داعو ثاثالاو لويخلاو

 قشمد ىلا نيدلا نيعم ًانكتتاو ايسنو ندنلإ نمو 537 كلملا دلو هعمو

 هللا دبع وبا مالسالا حصان نيدلا سمس ريمالا فيرشلا قوم ىلا درو ناك دقو

 كباثا نب يزاغ نيدلا فيس ةبحان نم بيقنلا ينيسسملا هللا ديبع نب دمحم نب دبح

 ىلع مهثعبل ن رثلا فئاوطو ال ولا:رئاشارملا ةنالببشل مال سبزال دق ناك ال

 دادمالا لصاوت نم جنرفالا فوخ يف ببسلا كلذ ناكو نيكرشملا ةدهاو نيملسما ة م
 رتسب نم روكذملا في رشلا اذهو . ةحورشملا ةّضققلا ىلع مهايحرو مهيلع عامجالاو ميلا

 روهشم لصوملا يف فارشالا سرقت نيدلا ءايض هوخاو بدالاو لضفلاو فرشلا يف ربك
 بيقث همع نباو دادغبب نيي واعلا بيقن في رشلا همع نبا اذكو مهغلاو بدالاو ملعلاب

 هرداصم يف هدادسو هدصاقم يف هنت أت نسح نم رهظو ماقا ام قشمدب ماقاو ناسارخ
 لصو ام باوجب دادغب ىلا انكتب داعو ركشلا رفاوو ركذلا ليج هب زرحا ام هدراومو

 ٠ ةنس بجر نم رع يداحلا ءاعبرالا موي هيف (163

 كباثا نيدلا رون اهيحاص ناب باح ةيحأن نم ربخا درو ةئسلا هذه ف بجر يفو

 يضر ةباحصلا بسب رهاظتلاو ةادغلا نيذأت رخاوا يف «لمعلا ريخ ىلع يح » لاطباب سما
 هدعاسو ركتملا اذه نم ء يش ىلا ةدواعملا رظحو اًديدس اًراككنا كلذ ركتاو مهنع هللا

 باجي ةّئسلا نم ةعاجو ىفدلسا ىلع نسملا وبا نيدلا ناهرب مامالا هبقفلا كلذ ىلع '

 اوجامو ُهل اوجاهو مهرودص هل تقاضو عيشلا لهاو ةيليعاممالا ىلع مالا اذه مظعو 0
 ةروذحملا ةبيهلاو ةروهشلا ةيرونلا ةوطسلا نم فوخلاب اومجحاو | ونكس م

 رومطعملا عماملا يف ملكتلاب ظعءولا ىلاعتي نأ. نذل ةنسلا هذه نم بجر يفو

 ضوكلاو مهض ارعاو مهلاوحا يف مهفالتخا ن ٠ انتو مسرلاو ةداعلا يراج ىلع قشم

 ا ظعولا لاطباو 19 هذه نع مهفرص بجوا ام بهاذلا نم هيلا يالا

 اهنم نارعش رخاوا يف كلذو داغرالا ءاهنس عمطو داسفلا نم ةعم هجوتي

 روهظو اهيف لاوحالا بارطضاب دادغب نم رابخالا تدرو اهنم ةرخالا ىدامج يفو

 نب ىلع ريمالاو شق ريمالاو هبزاب ريمالا ناو اهيحاوضو أهيحاون يف داسفلاو ثيعلا

 لع دادس ىلا اوا_صوو سراف فالا ةسمخ ريدقت يف اوقفاوتو اوعمتجا ةقدص نب سد

 ثيحي دانملاو داسفلا يف اوهانتو ناطلسلا رادب اولصحو اهومجهو اهلها نم ٌلفغ نيح

 ريما ناو تاقرطلا يف ناسنا ةئامسخ وحن مهريغو راظنلا نم لتقو مهنا برا تعقو
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 كلذ نوملسملا فرع نيحو )١ ٠ نيلولغم نيلوذ_#ف برهلاو نيلفحم يلاتملا ءاعبرالا موي
 مهراثآ يف مهوحن اوعراسو مويلا اذه ةركب يف مهل اوزرب ليحرلا يف مهراثآ محلاتنابو
 يف دجوو ريثكلا ددعلا باودلاو لويكاو لاجرلا نم مهب اسقعا يف اولتق ثيحب ماهسلاب

 رصحالو هل ددع (2 "51 م مهنويخ رحافو مهالتف ننافد نم م.تاقرط و مهلزانم رآثا

 0 ماا راي 0 5 00 كا امل ع ثرحب دل

 هذه مايا يف هواصاو يذلا مهئاعد ةياجا نم مالا ام ىلاعت 4 ركتتلا نب اويثكأو
 : ركشلاو دمحلا كلذ ىلع هللف ةّدشلا

 نيدلا نيعم عاّجا ةمحرلا هذه بيقع قفّتاو
 دنع بلح بحاص نيدلا رون عم

 نصملا ادصق امبهناو ةنسلا نم رخالا . عيبد رهش خاوا يف اهل داحنال قشمد نم هبرق

 مدقملا جلرفالا كوام دحا شا كلللا 74 هضو فورعما سلبا رطا زواحملا

 0 هلاطباو هصاوخ نم ”ةرفاو ”ةعاجو هثدلاو ةعمو اك ةيحانب كله كله ناك مهركذ

 ةقيرف ينيعملاو يرونلا نيركسعلا 11 لصو ناك دقو هملع اومجهو هب او اوطاحاف هلاحر

 منيب مهني بركلا تدشنو كبأتا 5 يزذاغ نيدلا فيس ركسع نم سراف فاالا زهانت

 "00| ن0 هييفام نمو ةمأو روك ذملا كلملا دلوبدهأو رمأو هش ناك نم رثكأ لتقف

 ايش اهنم اواكأق يداولا جنرفلا لزتف هكحاوفلا نامز ناكو : يزوملا نبا طبس لاق ١(
 لاخلا قشمد لهاب قاض لو . نوقابلا ضرمو ريثك قاخ مهنم ثامو مهفاوجا تّلحاف !ًريثك
 نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا عماجلا يف سانلا عمتجاو مهلاوحا ردق ىلع لاومالاب تاقدصلا اوجرخا
 ا مهل هللا ا اجر اركو مهسوور ىلع دامرلا اودحو نامثشع فحصم اورشنؤ

 1 سشاعلا مويلا يف حبصاف هب نودتقي ةيحالا ليوط ريبكح سبسق جنرفالا

 0 اييلص هرامح قنع يف قّلعو نيبيلص هيدي يف لمجو ابدلص هقنم يف قلعو هرامح بكرف
 اعمال دخا ةيغنرفلا نم فلي لو ةلاجرلاو ةلايخاو بتُكلاو نابلصلاو  ليجانالا هيدي
 او.لستساو باوبالا نوملسملا عنو ويلا حتفا يننا حيسملا يفدعؤ دق : سيسقلا مهل :لاقو . مايخلا
 دصقو هلثم مالسالاو ةياهاملا يي ِس ا انوي نا دحاو لجحر ةلمح اولمحو نوع اوراغو توملل

 لمحو هرامح لتقو هسأر نابأف هبرضف موقلا لّوا يف وهو سبسقلا قشمد ثادحأ نم دحاو
 مايخلا ىلا مهوعبتو طفنلاب ةلايلاو نابلصلا اوقرحاو فالا ةرشع مهنم اولتقو جنرفالا مزماف نوفابلا

 رثا مهل َقبي لو اواحر دقو اوحبصاف ليلا مهننب لاحو
 ةع رع نصح :ريثالا نبال لماكلا يفو (»

 اك ف



 5 ىلا

 دحالا موي وهو مويلا كلذ دغ يف ميلا روهظلا اوركابو رودصلا ةعنم ثحرحو بواقلا هب

 حارملاو لتقلا اورثكاو مهيلع نوملسملا ربظتساو مهيب دارطلا عقوو مييلا اوفحزو هيلا

 هتلاسبو هريصو هتعاجش نم ربظو ٠ انسخ الب مهبرح يف نيدلا نيعم ريمالا ىلباو٠ مق

 ىحد لن د مهداهج نع ' قش . الو مهتدايذ يف يني ال ثيحب هيينغ يف دهاشي لال

 ةصرفلا أّيهتت نا ىلا مهل ةفورعما ةلمملا نع ةمجحم راَذُكلا ليخو مهنبب ةرئاذ برطلا

 لك داعو ةخارلا سوفنلا تيلطو ليللا لبقاو بورغلا ىلا سمشلا تلام نا ىلا مه

 طايتحالاو سرح مهراوسا ىلع دلبلا لهاو مهناذاب(062) دنلا تابو هناكم ىلا مهنم

 مهنم برقلاب مهءادعا نودهاشي مهو

 تاصحو داجتتسالاو خارصتسالاب فارطالا ةالؤ ىلا تذفن دق تايتاكملا تناكو

 مهسوفن تبوق دقو نوملسملا مهركابو عباتتت فارطالا ةلاجرو لصاوتت ناررتلا ليخ

 ميمي يف عت ثيج حرملا لبنو ماهسلا مهيف اوقلطاو مهنازاب اوتنثو مهعور د لازو

 لمج وا سرف وا سراف وا لجار يف

 مهب تدازف ةامرلا نم ةريثك ةلاجر اهريغو عاقبلا ةيحان نم مويلا اذه يف لصوو

 ٍمدغ نم مهوركابو مويلا اذه هرقتسم ىلا قيرف لك لصفناو ةذعلا تفعاضتو ةدعل

 يف مهب اوطاحاو لجحلا راطمت ىلا نيهاوشلاو لبجلا بيقاعت ىلل ةازّبلك ٠ ءاثلثلا 57

 ةذحو باثنلاب اًمشر اهودسفاو نيتاسلا راجشاب اونصحت دقو مهمثح لوحو مهم

 مهنا 3 ضو "دحا مهنم رهظي مدا اواشفو اوفاخو زوربلا نع اومجحا دقو ٠ راححالاب

 ىلع لجرلاو ليخلا نم ديسيلا رفنلا اّلا مهنم ربظي لو ةليح نورب ديو ةديكم نولمعي

 نودحي وا الاع مهتلمط اودحي نا ىلا ةئحاهملا نم اقوخ ةشوانماو ةدراكم ا ليبس

 ”ريثك بر فن مهيف عمطو ةنعط وا ةقشرب عرص الا ”دحا مهنم وثدي سلو ال ايتحا مهرفل

 نم نولتقض ١١ اونا دقو كلاسلا يف منو دصر اواعجو عاضلاو ثادحالا ةلاجر نم

 ريثكلا ددعلا مهسوأؤر نم لصحو اهنع زئاوللا باطل مهسوؤر نورضحيو هب اورفظ

 ىلا ةعراسملاو مهداهج ىلا فوفخلاب ةّيمالسالا ركاسعلا رابخا ميلا ترتاوتو

 مسوفنل اودجي ملف مني ءارالا اوامعاو رامدلا لواحو راوبلاو كاله اب اونقياف مهلاصئتسا

 ارحس ليحرلا ريغ اهيلا مهسوفنب اوقلا يتلا ةوهلاو اهف اواصح يتلا ةكبشلا نم ًاصالخ

 اونما:لصالا يفو ١(
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 كله نم مبكحوام نم كلهو ميظعلا قلخلا ضرملاو توملاب مهنم كله دقو ٠ رحبلا يف
 نم هتلزانم نودصقي ايف مهنيب ءارالا تفلتخاو هنود وه نمو مهكولم دبكا ناملا يتبو

 قشمد ةئيدم ةلزانم ىلع مهنيب لالا ترق َرقتسا نا ىلا ةيماشلا لامعالاو ةيمالسالا دالبلا

 كلذب رابخالا تاصاوتو ٠ اهتاهجو اهعابض اوعيابتو اهتكتلبب ةثيبخلا مهسوفنا مهتثدحو
 عفرو مهر ةادعتسالاو سه اعلا ىف أ نيدلا نيعم ريمالا اهرما 207 عرشو

 يراح عطقو ل قاطو بترتو تاهلحأ نم ىشْجي ام نيصحتنو مهرش

 قشمد ةبحان ىلا متّنعا اوفرصو لهانملا ىفعو رابالا مطو مهزانم ىلا (1615) ةيبلا

 فلا نيسمخلا ريدقت لاقي .ام ىلع ريثكلا قلخلا يف مهديدحو مهدحو مهدشح يف
 اوندو ريثكتا دّدَعلا هب اورثك ام راقبالاو لايلاو داوسلا نم مهعمو لجرلاو لينا نم

 ةنع اعوطقم هض امودعم ءاملا اوفداصف كاسعلا لزانم فورعملا لزنملا اودصقو دلبلا نم
 فقوو٠ مولجرو مهليجت هببلا اوفحزو ءاملا نم ابيرقل اهيلع ١ ايمبجف ادا ةيحان اودصقف

 برطا تبشنو ؛* ةنس لوالا عيبد رهش نم سداسلا تبسلا موي يف مهئازاب نوملسملا

 ةازغلاو ةعوطلاو دلبلا ثادحاو لاثقلا كارثالاو دانحالا ع نم مييلع تا نيشرفلا نيب

 ددعلاو دادعالا ةرثكي نيملسملا ىلع راكلا رهظتساو مهني لتقلا رجتشاو ريفغلا مهلا

 .ناكمي ةنم اولصحو دليلا نم اوبرقو اهيف اومخو نيتاسبلا يف اورشتن ناو ءاملا ىلع اوبلغو

 مامالا هبقفلا مويلا اذه يف دهشتساو|. ةنم ًثيدحالو ادق كاسعلا نم دحا نكي مل

 كرثو مههوجو يف هفوقوا ءاملا ىلع ةوبرلا بيرق هللا همحر ١١ يكباملا يوالدتفلا فسوي
 يلوحلحلا نمحرلا دبع كل ذكو ميرككلا هباتك يف ىلاعت هللا سصاوال اءانتا مهنع عوجرلا

 ىرحللا اذه هرما ىرج هللا همحر دهازلا

 ىلع ةلبللا كلت اوتابو ؟) رطانقلا مدهو اهب نيصحتلاو راحشالا عطق يف اوعرشو

 . تفعض ام هونياع امم عورلاو هودهاش ام لوحل عانترالا نم سانلا قل دقو لالا هذه

 اوبرهو اهريغب اوُروو قشمد نوديري ممنا اورهظي لو رائيد فلا ةئاعبس هوقَّرف ام رادقم ناكو
 كلمو الا قشمد 00 . .اهوقرحاو نايتالاو لالغلا اوعمجحو مجديا نيب نيملسملا

 رشا ناديملا يف قشمد باب ىلع هتميخ برض دق نالالا

 يوالدنفلا يل رغاا ساب ود نب فسوب جالا مار ا ظفاحلا رسعلا باك يفو )0

 باجتتسم رسغصلا بابلا جراخ هربق دنع ءاعدلاو د ريغ البقم جنرفلا راصح يف اًديهش لت

 رياطملا : لصالا فو ٠(
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 نب ءاوملا قر يف راسغ تابنلا رئاسو راجٌشالاو ضرالا ىلع اذاف رطل كلذ باّتعا
 امم ىرذي' ال قيرب هيف حولي و ريثكتلا ءيشلا اهنع درج اذا نوكي ثيحب ةربغلا» ضايبلا

 اليلش الو اهلصا ام مكعب ال يتلا ةردّقلا هذه نم سانلا بجعف هتموعن نم ةمسجالو هنو

 ءاوهلاب ءاوحملاو ءاملاب ءاملا جازتماك هب ةجزتمم رطلا ةلج يف تلزن لب اهل
 امو مورلاو جنرفالا دالبو ةينيطنطسقلا ةيحان نم رامخالا تاصاوت ةئسلا هذه يفو

 ددعلا يف مهرابك ن م ةعاجو شنفلاو ناملا مهنم مهدالب نم جنرفالا تلم: نوإالا اهالاو

 مهدالب ر ١اس يف اوذان نا دعب مالسالا دالب دصقل رزحت ال يتلا ددٌعلاو رصحي ال يذلا

 اتا نم ةرفاس ةيلاخ مهلامعاو مهدالب ةيلحتو اهون عارسالاو اهيلا ريفنلاب مبلقعمو
 ىدجي ال يذلا ريثكتا ءيشلا مهددعو مهرئاخذو مهلاوما نم اوبحصتساو اهل ةظفطلاو

 نم (.161 )رثكا ليقو ناسرفلاو ةلاجرلا نم نانع فلا فلا مهتدع نا لاقي ثيحب
 مهتملاسمو مهتارادم يف لوخدلا ىلا اهكلم جاتحاو ةينيطنطسقلا لامعا ىلع اوملغو كلذ

 ةيقاصملا لامعالا ةالو جز رس مهرما رهتشساو مهربخ عاس ناحو٠ مهماكحا ىلع لوزنلاو

 ةدهاجلا ىلع داشتحالاو مه ةعفادملل تحأتلا يف منع ةبيرقلا ةيمالسال افارطالاو مه

 مالسالا دالب ىلا ذوفنلاو رودعلا نم مهعتت ينل | مهرباعم بوردو مهذفانم اودصقو مهن

 مهنم كله نا ىلا مهب كتفلاو مهيف لثقلا رجتشاو مهفارطا ىلع تاراغلا نش اواداؤو

 ىنذا ام دجو اذا رعسلا ءالغو رّيماو تافواعلاو توّلا مدع نم مهب لحو ريثكلا ددعلا

 مهدادعا ءانؤو مف ذاهب لصاوتن مهرابخا لع و ضرماو عوملا توع منم ريثكلا

 مهلاوحا داسف ىلا تنكرو نوكساا ضعب سوفنأا تنكس ثيحب 567 ةئس رخاوا ىلا .
 مهرابخا لضاوت عم قرفلاو جاعزنالا نم ناك ام فخو نركرلا ضعب

 ةئامسمحو نيعبراو ثلث ةنس تاخد مث

 اهلئاوا يفو ٠ ءازوللا | سيشلاو رابا نم نر رشعو يداحلا ةعمللا 0 اهواو

 لحاس ىلا مهركذ مدقلا جنرفالا بكآرم لوصوب تاهلا.رئاس نم رابخالا, ترئاوت

 نم اهب ناك نم عم مهعامجاو اكعو روص ةيلحاسلا روغثلا لحاوس ىلع مهلوصحو رحبلا
 نانع فلا ةئام ريدقت عوملاو ضرملاو لتقلاب مهنم ينذ ام دعب مهنا لاقيو جنرفالا

 ' مهدالب 1 داع نم ٠ كلذ دمب ذاعو مبجح ضو رفم اوضقو 1 0 اودصقو

 رك لايف لاما: اوقرفو'اكع ىلا اهدامو توملا ةالص اوُلصو : يزوملا نبا طبس لآ |
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 ١١ هدعب هلثم فاخي ميو هللا ةحر يعفاشلا بهذم ىلع نيميقملا ءاهقفلا ةيقب ناكو
 ناو نيدلا دهاجم ريمالل دخرص نصح ةءالو تنور اهنم ةرخالا ىداح يفو

 لصحو ه هسبلا هجوتو اهب ماقو اهبف لخد ناعاو طورشو ةّلغلاو لاما نم غلبم ىلع نيمام

 هيلع وه الل هيف هلوصح نم ةمحانلا كلتب نم " رشبتساو روكذملا رهشلا نم فصنلا يف هب
 نيدب هللا نيدي ال ندم هلبق ناك نم ثم ايفاؤملاو ئ دتلاو حالبصلاو ريخلا نح نم

 لعف لبمج الو سفن ةهازت الو فاصنا الو ةالصالو

 ناكتوعنملا يشنسو نب ناوضر ناب رصم ةيحا نم رامخالا تدرو ةنسلا هذه يفو

 بقن ىضم اهذ هركذ مدقت دقو رصقلاب القتعم ناك يذلا رصم بحاص ريزو لضفالاب

 نوعبرا هلوط ريدقت نوكي ابقن رصقلا رهاظ ناكم ىلا هيف ناك يذلا ناكملا نم
 ريخالا رشعلا يف هالاوتيو هاوهي ناك نم ةركسعلا نم ريثك قلخ هيلا عمتجاو (ءارذ

 جارخاو هيصنم ىلا هثداعا ةئم سمتلب رمدم ناطلس لسار ناو ؟؟ ةئس ةدعقلا يذ نم

 ىلع ةباجالاب (160”) دعولاب هيلا باوملا داعف دانجالاو ةأركسعلا ىلع قفنيل لاملا

 لاطباو دالجالا لاجرلا نم هل بترو هملع ىمالا رب د نيح ىلا ةعفادملاو ةطلاغملا ليبس

 ةئم اند نم ةعم ,لتقو لتقف هناوعا عمتجو هناكم يف هيلع مجه ن. داحنالاو دانجالا

 اهربنم ىلع ' آو نالتص رثث ىلا رصم,ناطلس نب وسلا هعضق حرش دروو ةعباتو

 لاوش نم نيرشعلاو يدالا سيمخلا موي يففو ٠٠ محرلا نمرلا هللا مسي : هنومضمو

 | ف صدالا تملظا مث ” كأس ثيغ لزتو وبلا ملظا ناسين ليش رفد 47١ ةنس

 يل ءامسلا ت تشو نيياشعلا نيب ةردغلاك كاذ ناك ثيحب اديدش مالظ رصعلا ةالص

 هسبلا رظني ام لكو ةطوغلا راجشساو لامللا كل ذكو سرولا ةروفصك اهملا رظانلا نيع

 تادهلاو فطاخلا قربلاو فصاقلا دعرلا نم كلذ رثا يف ءاج مث تامنو دامجو ناويح نم

 تقالقو ناوسنلاو نادلولا فيكف نامثلاو بشلا اهل عاترا ام ةعؤفملا تافحزلاو ةجعزلا

 تقو نيح ىلا لاخلا هذه ىلع رمالا يقبو اهلوه نم تافجاو اهطبارم يف لويكلا كلذل

 يف نورظني مويلا كلذ دغ سانلا حبصاو ىل !اعت هللا ةردقب كلذ نكس مث ةرخالا ٠ ءاشعلا

 يلا نبا باحصا خا وهو ةنس نوعستو عبرا هلو: يهذلا ظفاحلا ربعلا باتك يفه ١(
 : هلو صن هخسش دعب ةيلاازغلاب سرد هنا ءاهقفلا تاقبط يف ةيهش يضاف نبا نيدلا يقت لاقو . ةمقل

 ميهربا نب صن وه رصن خيشلاو . نيطالسلا ىلع لوخدلا نع ًاضبقنم ناكو "بلا هوجو ىلع فاقوا

 كيل ةنس يفوت يملبانلا يسدقملا حتفلا وبا دوادنرب مل ١ نإ برم نبا

 نا تكف 8 وموديتو
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 ليلا تك دقو ١١ ناكياب ركم ىلا لصوو ةليلو موب يف ترف نيت فام عطقو

 نيليج عم هرهظ اهلعحو نادمه نيثاسب ىلا ًاحتلا كلذ ناطلسلا فرع اًدلف٠ كاعه لزنو

 يف :كا ريمالا هلصوو سراف فلا يف ناكتز بحاص ردح ريمالا هيلا لصوو كانه

 هتكوش مه تيوق اهلا رشع ينثا يف ١" ىكتاب كا صاخ ةلصوو سراف فلا ةس#

 نم تسلا موي يف ةفاضم امهثم قيرف لك ابعو كلذ دنع هبزوب ١ك

 ريمالا اهضو ةيناطلسلا ةنمسملا 0 هنم رصعلا تقو ىلا هتادغ ْلْثم ٠٠.. ٠رهش

 هدصّقب هوو نا كارعو تلثلا يف ناطلشلا لد 0 أمف ةرسملاو (160' 3١ رادنح

 اهبلطي هزوب ناف ةسمشلا تو يلاكم كنا 1 يولاطملا انا : رادنج ريمالل لاتف

 ركسع ءارو نم ءاجو ركسفلا نم ةرفاو ةلج يف ناطلسلا ضهنو لعفف ٠ يدصققل

 نم هتلمج يف هبزوب برق اًملذ ةسمشلا تحن ناطلسلا ناكم دصقو هب زوب لمحو هبزوب

 رخال للا ةتكرداو هركسع لفناف ضرالا ىلا طّسو هداوج هب انك ةسمشلا

 نلعا دق ناكو يدجوخلا نبا نيدلا ردص هل لاقي هبزوب ريزوو سابع نباو هصاوخو

 ؛) هرازيتساب كلذ ىلع هازاجف نابفصا مآست ىلع هبزوب

 ىلا رصه لوسر لسصصو زالا عيبد رهش نم نيرشعلاو يداللا سيمخلا موي يفو

 مسرلا د ا لامو دوقو به رشت نم ُهَحض ال للا

 هقنلا يفوت ةنسلا نم لوالا عيبد رهش نم ثلاثلا ةعمملا ةلبل يفو ٠ ل

 هللا همر قشمدب يصيصملا يوقلا دبع نب دمحم نب هللا رصن حتفلا وبا مالسالا خش

 ىركط نب كبصاخ همسانا اضيا اهيفو (© ناءارف جرم: خيراوتلا ةدبز يفو ٠(
 رادن الا ىز ه١ نا اضيا اهيفو (
 الو ملكتي ال وهو م <بتاعف دوعسم ناطلسلا ىلإ لمح هبازوب نا خي راوتلا ةدبز يفو (*

 0 التت, اف 7 نع عقنلا ىلجناو دوعسم ناطلسلا هللقف كبصاخ ىلاف هيلع ءاقبالا داراو 1 5

 يدنجألا نب نيدلا ردص وه ناهفصا هبازوبل م أس ناك يذلا ناو

 يف نا ىبهذلا ظفاحال ربعلا نم بختذملا ربعلا ىقتنم هباتك يف ةببش ضاق نبا نيدلا يقن لاو
 ناهفصا سيئر تباث نب دمحم نب فيطللا دبع نب دمحم يدنجتملا كالا نيدلا ردص يفآوت 591 ةنس

 (ظعاو اًرظانم اماما قالطالا ىلع هناءز يف قارعلا ردص ناك : يناعمسلا نبا لاق .اهملاعو يفاش
 دادغبب سرد ء ءالملاب هنم هيشا ءارزولاب ثراكو هبأر نع ردصي دروحم ناطلسلا نان تاس ادا

 ىور دقو لاوش يف خركلا او ناذمه نيب ةيرق يف ةأجف تاو فويسلا هلوحو ظعي ناكو ةيماظنلاب
 دادحلا يلع يلا نع



 ل ا ا اح

 ريهظ مسرب فيرشنلا امهيديا ىلعو ناطلسلاو ةفيلخلل اًلوسر ةعمو ةنيعلا تانتاكملا نم
 مالا اماقاو رخالا عير نم رمثء نماثلا ثبسلا موي يف هبف ارهظو هاسيلو هئيعمو نيدلا
 امهعم لصو ام باوجي اداعو

 ريمالا لثق دعب اهنم هجتوت دق ناك ناطلسلا ناب دادغب نم كلذ سيقعربخلا دروو
 هركسعو سابع ريمالا ناب هيلا رابخالا ءاهتنا دنع ناذهه ةيحان ىلا ركسعلا يف سابع

 ناهفصا ةيحان ادصقو مظع قل يف يحلو ادي اراصو هدي ريمالا ىلا -فاضنا“نق
 ناطلسلا لصح 17 كلذ تضضتقا بابساب هبزوب 1بلس نأ ىلا اهاقباضو اهملع الزنو

 ريثك قلخ يف راصو هيلا ةهج لك نم كاسعلا تاصاوت ناذمه رهاظب

 دصقو هسفن تدوقو هعج فتك ا ناطلسلا ناب دادغب ىلا رامخالا تدروو

 رصنللا ناطاسلا هللا حمو تافاصلا ىقتلاو مهنيب فاصل ٍبّيرتو هودصقو ني رزكذلا
 .داوسلاو لفلا ىلع ناطلسلا ركسع ىلوتساو سابع نباو هب َزوب لتقو مهرسكو مييلع

 نا ميتفلا ًأدبم نا هيف ركذ ام اه-رشب هباتك يف ةعقولا هذهل دهاشما يكاللا ىكحو

 ىلع هركسع يف هبزوبو سراف فالا ةثاث ريدقت يف ناذه# بابب همّدخ يف ناك ناطلسلا

 هيلا هركسع يف ضبند هب عمط كلذ فرع ا هبذوب ناو مظع قلخ يف ناهفصا باب

 ىلع مهلمحو مهنب ماقاف . هتريشع اوناكو ربربلا نم سنج مهو ةدماصملا ىلا لبحلا ىلا هافنو هاله ةئس
 عمجو هسفنب ني.لسملا ريما جرخف ركسعلا سأر لتقو هرسكف هيقلف نيملسملا ريمالا ةعاط كرت
 ا ةيالوب ١١ نرد لبج وهو رهش يف رهش ةريسم وهو لبجلا 1 و هيقاف عومجلا

 يلع هعضوم ىلوو ترعءوت نب دم تامو ها: ةنس ىلإ يب و ريثك قلخ هيلا عمتجاو . سوسلاو

 نم هحازاو نيىملدملا ريما هردكذ ه7 ةنس يف شكارع صاحو زكأسملا زيجو (, يشي رشنولا

 ىلا صقني و ديزي نيملسلا ربما نيب و ٌهننب سالا يقب و هب نّصحتو لبملا ىلا مزماف س”) شكارع

 ةلمح نم ناكو يفوتمللا يلع نب نموا دبع هعضوم ىلوتف ) يشي رشنولا يلع تامو ه74 ةنس
 كلمو هرسكذ نيءاسا| ريما يتلو عمجف هيدضاعمو هباحصاو هتذمالتو ترموت نب دمحم باعصا

 0 نيملسملا ريم! دالب رشكأ حتفو ءارحصلا ه٠ ةنس يف لزتو ىرخا ةيالوكلءو هرساب لبحلا
 نم حنو نيملسللا ريما دإلب رشكأ حتفو سلدنالا ن. اًدالبو ةيقيرفا رثكأ حتفو عاقبلا هل
 فسوي نب يلع نبا نيفشات نيملسلا ريما يتلو ه٠ ةنس ىلا يقبو ةريثك عضاوم جنرفالا
 سانلا هباهو برذملا رثكحا حتفو دالبا هل تدّطوتو .ُلتقو هرساو !"ريثك اًقلخ لتقو هرمكو

 نامرلا بحاص انا: لوقي ناكو اهيف نم لكل تق الا ةنيدم حتفي ال ناكو
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 © نودي

 هك لو دوا دبع وبا هيقفلا هاصقتساو هذهاثو لاكحو ةورزا امال بذلا ريفكت »

 هناسل نم هثالماب ىلّقصلا راما دبع نبا

 وني نكمل ةذمالت دحا زوهلظب برتملا ةيحان.نم كلذ ليس راتلالا سا
 « نيدخوملا ليبس ىلا يدهلا ةفيلخو نينموملا ريما » يدهلاب بملف نموملا دبع هيقفلاب
 نيطبارلاو ةدماصملاو ربربلا» سوسلا فئاوط نم هبز> يف ناك نم عم هبلأ عمتجاو
 دالبلا حاتتفاو ءامدلا كفس يف عرشو ”دما كردي الو دع هل ىصحيال ام مقلم
 رشتناو رامخالا هب تعاش ام لافطالاو مرخاو لاجرلا نم اهب نا لتقلاو فيسلاب بَل
 تفقو باتتك اهتلمج نمو راجتلاو راّقسلا تاتاكم تدروو .راطقالا رئاس يف هركذ
 : هناونع ةخسن ام يجراخلا اذه نم هيلع

 نمحرلا هللا مسي ٠ ٠ هيلها ىلا نيددحوملا ليي ىلا يدهملا ةفيلخو نيئمأوملا ريما نم

 قانشلا دابعو راببتلا دضع اب : دعب 26 نيرهاطلا ه هلاو دمحم اديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا

 رهدلا دورم رمتساو ردبلاك راس ىتح نابسلاب ؟انيطاخو نائيلاب ؟اننتاك دقف رارشالا
 ةمقن هئايلوال مكتم مقتنيس هلل ناز متيصعو قمل نع متلفاثت لب متعطا الو اوبيحت ملف

 مكلبني مدلا فيس اورظنناف ةدناعملا 0 ةدحاشلا مدإلا نم مكلبق ناك نم

 هذهو عافشتسا مكيف لبق ١ الو عاجرتسا م <13 نوكي ال مث م مكمل ردملا ةراححو

 نم ىلع مالسلاو توملل اوكف اهي مكيع ىلطو اسيل 3 مكتألا دق هللا لمخ

 ١١ هتاكربو هللا ةمحرو هاوه هلع تلغي 7 هاده ىدملا (1599 عبت

 امو هلاح نم ركذا اناو برغملاب نماوملا دبع رهظ هاله ةئس يفو : هخيرات يف قرافلا لاق ١(

 وهو قرثملا دالب ىلا جرخو ةدءاصملا نم ناك ترءوت نب دمحم نا وهو . هرما نم ديلا لصو

 ترسوت نب دمحم ناكو ٠ برغملاب ىمقالا سوسلا لابج نم يفوتمللا يلع نب نماوملا دبع خيش

 ماقاو هزو ةنس يف برغلا ىلا داع مث ةذم يقب و قرشملا ىلا (168 ") جرخ ينيسحلا يسيردالا

 ةداع هب ترج ام ريغ ءايشا مهنبب ىرجو ممرظانف ءاهقفلا نم ةعامح وبلا عمتجاو او كارت

 يلع نيملسملا ريما ىلا اوعمتجا مما مث .هياع اوركتاو مهيلع ركاف مهقي رط نع أ احراخو ةبراغملا

 يف جرخف جورخلاب هيلا مّدقتف مهكلهاو سائلا دسفا اّلاو اننيب نم اذه جرخت :ٌهل اولاقو نيفشانت نبا

 شكوزع: لضصألا فو 1

 بيت



 تا موأللا هن

 يف عرشو ةجاهنص نب دامح ينب يديا يف )١ ةياجبب فرعي برغلا يف ادلب دصقو
 هدعاسو اهيرش نم عنم نا ىلا يلاوالا رّسككي لعجو رومخلا برش هلها ىلع راكتالا

 31 ا قا نم عنتماف الام هلا لمح دليلا اذه مدقم نودمح نبا كلذ ىلع

 تاما ةندم دصقو دلبلا اذه نم جرخ مم“ عرولاو هتفتلاو اندلا يف دهزلا نم هرهظا

 ةدماصملا نم لجر ةئامعبرا ريدقت هعاما نم هعم راصو هقفلا سيردتو دهزلا اهيف رهظاف

 هيلع وه امو نيفشات نب فسوي نبا ريمالا ىلا هربخ لصت او هرش رهظو هرما عفترا مث
 روك ذملا ريمالا هاعدتةساف هتكلمم لهاو هباحصا مدو همد ةحابا نم هقلطو هرهظي امو

 ةعايللا نم رايتخالا عقوو لفح سلح ىلا نيمدقماو ءاهقفلا هوجو هل عمجو هترضح ىلا

 | ماكنفا هترظاحل يسلدنالا بهو نب كلام نب دمحم هللا دمع يلاب فرعي ٍهنَقق ىلع

 : 4ل رظانملا يسوسلا يجراخلا لاَ هبلغو هرهقو ةرظانملا يف هيلع رهظتساف لفحملا اذه

 ديمالا ىمأب نا يغبني : مدقلا نيفشات نب فسوي نبال لاق مث بلط ام ىلا هباجاف٠ ٠ يلر ظنا

 ةناف هربخ ةّكص نيماسملا ةفاكت رهظيو هرما قّدحيو هرس فشكت نفل اذه سحب

 الو همالكب لّمح اف . سوفنلا لشقو ضزالا يف داسفلاو ةئطللاو انندلأ ريغ ديريال
 ىلع نيمدقملا نم موق يجراخلا اذه ناعاو يضقملا ىمالل ةئع لفاغتو هتراشا ىلا ىغصا

 هلم تارت الهو
 متلمو نيطبارملا نم متبرق اًك: سانلل لوقي ناكو نرد لبج ىلا سوسلا ىلا داع مث

 نيطبارلا لمح مث نيملسلا نع نوب اذلاو نيدلا ةامس مهنال ةنملا ىلا ماباطم اوناك ميلا

 فسوب نب يلع ريمالا ةبراح ىلع ريفغلا ماا اطل مل لاما دقو نيِمّشلملاو

 0030و ءاقنلا ىلع هعم نم سوقتو (1595) 1 ةيلح عمجو نيف نبل

 تش رَأو لا نيب بركلا تدشنو ةعاحشلاو سأنلا دو ةلاسلاو ةوَقلا باحصا

 نينس ةدع يف مهني ناك نا ىلا مهني ةرئاد بركلا ىحر لو مو نيتهملا نيب ءامدلا

 يتنام ريدقت رزحأو ردق انيق سلال 0 ةفاه تاقابصم ةقئارا ةيلاوتم

 ةعيظفلا ةفصلاو ةعنشلا ةّمضقلا هذه ىلع ةرمتس» كلذ ىلع برملا لت مو سفن فلا

 هباحصاو هتذمالت نم ”ةعاج طا ه1 ةنس يف نرد ةنيدع ىلاعت هللا هكلها نا ىلا

 - هوّمس'بهذم منيب دأوتو داسفلا يف هبهذم اوكتلسو هلانب ىلع اوثيو هليبس اوكتلس
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 هيلع لجوُعف هيلع هلوخد دنع هب كتفلل ةعاج هل ترف ترّسنتو تاّهست دق ةّرغلاو
 قّرفتو اهم: نم ةعامج يديا تآلتماو هعاركو هتالآو هلاوما نئازخ تبهثو ١١ لتقلاب

 حدملاو رفاولا رجالاو نسحتسملا لعفلاو نسا ركذلا هل ناكو ٠ لامعالاو دالبلا يف هركسع

 م.اقاعم يف رصحلاو مذ عمشلاو مهب كتفلاو ةب ةينطاملا بازحا ةرهاج يف هل ناك ام رئاسلا

 عفادت ال ةيضقالاو كاب ال رادقالا نكلو مهرشل فكلاو

 حئاوط نم ءيش تابثا ىلا سفنلا نكست .ملف هيف ثداوحلاو برغلا رابخا ماو

 ةلصّتلا نتفلاو هيف ججراوخا لاوحا نم تدرفا دقو. هران هاوفا نم ذخوي امو هراسا

 تاياورلا فالتخال هب سفئلا قثت ال ام ءامدلا كنفسو ةلصتملا بوركا نم هيلها نيب

 تنكسو هدروا اب سفنلا تقثو نم ةبراغملا ءاهتف نم درو دق ناكو ٠ تاراكتملا َنيانتو

 قفاوو حرشلا ضعبب يب مهراقا ىلا برغلا لها نيالا تداولا هددعو ةحرشس ام ىلا

 هحرشسو كلذ ل ةفلتخما تاءاكشللاو ةمدقتملا خي راوتلاب  ؛ ١ ةنس يف كلذ دورو

 هرعا هيلا ل 1 امو برغملاب جيراتلا يسوسلا هيقفلاب فورعملا روهظ كلذ نف .ناكملا اذه يف

 ءامدلا كفسو داسفلا نم هدمتعا امو ههذم ىلع رمتساو هدعب ماق نمو كله نا ىلا

 دمح يلا هيقفلاب .فورعلا روهظ يكح م ىلع كاذ ًاديمو٠ ةيمالسالا ةعب رشلا ةفلاخو

 نيدلاو هّقفَتلا يف ةباغ ناكو يدومصم هلصاو هب هدلوهو سوسلا لبج نم ترموت نبا

 ةرظانملا يف ربمو لامعالا كلت يف لاجو قارعلا ىلا رفاس دق ناكو دهزلاو عرؤلاب اًروهشم

 اهالاو امو رصم ةبحان ىلا داعو مبنم عمسو مهنع دخاو ءاهقفلا ماب عمتجاو لادملاو

 هروبظ ءادتباو . ركفلا بهذم ىلا اعدو برغملا ىلا داع مث مهيلع رم اهئايلع عم عمتجاو

 ةيردنكسالا رجب يف هرخآو طبحلا رحبلا يف هلَّوا ليج يف نردب فرع ةئيدم يفد ١17 ةنس يف

 ةدماصلا لئابق نم ريثك قلخ هيلا عمشجاو سوسلا لبج ىلع بلغو ناثوا نارا

 ةركحفلا ةّين ىلع ارصق اوني نا اهلها ىماو ةيدهملا ىلا لصو هلا لبقو نرد لبي

 ىلع او«زعو اهاهتفو ةيدهلا لها خياشم عمتجاف ةركفلاب هيف هللا اودبعي ناو (158”)

 ةيدهلاب انقاام من : : لاهو + اهقفلا راب نء لجر ماف هيف ىلاعت هلل ةدابعلاو هب مهرعا ام ءانب

 نوعراستو هب كرما ام ىلا نوسيجتف 5 ةركشلاب ةداسلاب مرم اي يدومسضم يربزب لجل ل ا

 هواطباو ةنع اوداعىّتح اًديدُس اراكتا ىمالا اذه ركناو٠ مكن هركذ ام لوبق ىلا

 اضرغ غلب الو رما اهيف هل مي ذا ةيدهلا نم يجراخلا جورخ لالا هذه تضتقاو

 ةئسلا نم ةدمقلا يذ نم سمخ ةركب يف كلذ نا: : خي راوتلا ةدبز يفه ١(



 تح واللا د

 مولجارو مهس راف ف مهضومنو 0 جنرفالا ماع ربخا نم لوصو نيدلا

 ااا اهل ةرصام نكبملا نم ةرفاو ”ةقرفأ اهيلغو .ىرضب: ةحات ىلا ريشلا نيدج
 اهديص ىلا نيهاوشلاك ىرصب ةيحان ىلا كاذب ةفرعملا دنع ةعاسلاو لاملا يف ركتسسملا

 تعقوو اهو منيب اولافس ىرصب ىلا جنرذالا اوقبس ثمحب اهلجح ىلا (157) ةازيلاو

 نيكرشلا ىلع نيملسما ركسع رهظتساو نيقيرغلا نيب ةفاسملا تبرقو نيعلا ىلع نيعلا

 اورثكأو ماما لم لاسراو ماهسلا قشرب مهوتباضو ادادلاو معرسلا مييلع اوككلمو

 اوفرشاو مهكلاسمو مهقرط يف تابنلا يشه يف نارينلا مارضاو حارملاو لتقلا مهيف
 تعرستو مهكالها يف ةصرفلا تاّهستو رابدالا اولوو راوبلا لواحو رامدلاو الحلا ىلع

 مهيف ةدهاجملاو مهب كتفلا ىلا لاطبالاو سراوفلا

 يف مه عّشتلاو مهدصق نع مهدصيو منع نيملسملا فكي نيدلا نيعم لعجو

 نيصكأ . مهباقعا ىلع اوداع ثيحب مهيلع .ةعجارو محلل نوكت ةرك نم اًقافشا مهمازنا
 مهحالف نم سأيلا عقوو ء ءالملا مب طاحاو ءانفلا ميامش لق نيمزرنم ملم نال داو

 نم هوحرتقا ام ىلع مهتباجاو 0 سما ربترقت دغب نيدلا نيعم ىلا ىرضب. تملسو
 ىلع نيددلا نيغم ىلا اهميلست يف ىمالا ىرجو . دخرص ىلا اًدئاع اهنع لحرو مهتاعاطقا

 نع ني رشعلاو عباسلا دحالا موي يف اهالصوو قشمد ىلا ناركسعلا داعو ةضقلا هذه

 ءاعيرالا موي يف بلح ىلا اًدئاع هجئوتو ةيكياتالا رادلا يف نيددلا رون ماقاو "١ ةئس مّرحملا

 ةروكذملا ةئسلا نم مرحملا خالسنا
 ةفاخسو هلهجم جنرفالا ىلا دخرص نم جرخ يذلا ساينوملا لصو تنولا اذه يفو

 نك هنا ةنم امهوت ناذقتسا ريرتت الو ناما ريغب جنرفالا دالب نم قشمد ىلا هلقع

 هوخا هسلاطو لاما يف لقتعاف مداعللا نع دادترالاو ةحسقلا ةءاسالا دعب عتطديو

 اوبجواو ءاسهقفلاو ةاضقلا هرضح سلجم اهل دقو هبأبع لمس نم هيلع هانج ام خلطخ
 اهب ماقاف قشمدب هل راد ىلا ىلظأوا هاف 'للسا اك" لبق نصاضقلا هيلع

 هنأر لع اذوعسم ها شنها ناطلسلا ناب ريثا درو 4١ ةنس نم ةجخا يذ يفو

 دك ولا ناعألاب ةقثوتلا دعب كلذ ىلا نكّسف سامع ريمالا سفن بييطت ىلع هريبدتو

 7 هتءاجو هسقت ىلع هناعا نم دك أت ناك ام ىلا اًنكأس دادغب ىلا هلا لصوو ةدّدشملا دوهعلاو
 - هتكوش ةوق نم هركسع ىلع فوكاو ةنم ىعارلا نم هسفن يف نّكَم دق ناطلسلا ناكو
 تكا دقو هنف ةصرفلا كرت هنكمي مل ام هتدعو (158) هددع ةرثكو هتنمه ررهشمو



 3 ل

 نيعم ةنبا نيبو نيدلا رون نيب ةلصولا تدقعناو رةيضق نسحاو .ةفص لما ىلع اعني
 رضحمب ىشمد يف دتعلا باتكبتكو امهنم لك زتقا اه ىلع دومالا تدك انو للا
 يف عرشو 56١ ةنس لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا يف نيدلا رون لسد نم

 نيعم ةئبا مهتبحص يفو بلح ىلا ةدئاع لسرلا تهجتوت ةنم غارفلا دنعو زاهإا ليصحت

 ةدعقلا يذ نم فصنلا سيمخلا موي يف باحصالا صاوخ نم اهتلمج يف رمو نيدلا
 ةنسلا نم

 نم هعجج هنكما نم عمجو تاقيئجنملاو برملا تالآ لصح دق نيدلا نيعم ناك

 اراهظنسا هتّن رتسو هتعزع ىفخا نا دعب ىرصبو دخرص ةيحان ىلا هجكوتو لجرلاو ليخلا
 قااينويلاب امم فورعملا ناكو دخرص ىلع 0 لزؤنو 2( هبرا ليهستو هبلط غوابل

 ةتثدح دق هسفن تناكو الا الاب ناك يذلا يكبانالا نيكتشك ةلودلا نيما مالغ

 دارم ىلع هنوسنيعي جنرفالا ناو قشمد ةنيدم ىلع لوتسم نوكي نم مواقي لا هله
 دق ناكو ٠هداسفاو هثبع نم هاون ام ىلع هعم نونوكيو هداعساو هدا2ا نم ٌةسمتلي امو

 لاوحا ريرةتو مهب راصنتسالل جنرفالا ةيحان ىلا دخرص نصح نم يضقملا ىمالل جرخ
 نم نيردلا نيعم هاون امم رعشي ملو نيدسفلا لمح حلصي ال هللا نا ملعي ملو مبعم داسفلا

 ني.ررك ذملا نينصحلا دحا ىلا دوعلا ةنبو ةنيب لاذ ةلزانملاب هلاما سكعو ةلجاعملاب هقاهرا

 ةددرتم تالسارملاو ةلمغتسم بوقنلاو صنم نيلذانماو دخرص يف نم نيب ةبراحلا لزت مو

 بيهيتلاو ديعولاو دعولاو ىمالا حالصا يف فطاتلاو ةلئسملاب نيدلا نيعم ىلا جنرفالا نم
 ٠ ةعفادملاو ةطلاغملا نع لدعب ال نيدلا نيعمو بواطلا ىلا سم ا نا ديدهتلاو

 هده تدجواف اهنع مبايحربو هحاعزإو هملا ضومنلل مههأتو موي فرع دق ناكو

 هسفنب دادضالا ةرفكلا ىلع داضاالا ةلثسي بلح بحاص نيدلا رون لساد نا لاحلا

 ىنثف هركسع يف بلح رهاظب اذربم حالصلا قافنأال ناكو ٠ كلذ ىلا ةباجاف هركسعو

 ةجلحا يذ نم نيرشعو عباسلا ءاعبرالا موي يف قشمد ىلا لصوو ريسلا ذغاو ةّئعالا هبلا
 نم نسحا دهتاشي ملو دخرص وحل هجتوتو ةريسي مايا ماقاو ةقاوش نيعب مخو ةنسلا نم

 هلدع روفوو هتدعو هتئيهو هركسع

 ملسيو امايا ةلهماو نامالا ناسمتلي امهيلا دخرصب نمت لسراو ناركسملا عمتجاو
 جنرفالا ركسع لصي نيح ىلا ةتاخملاو ةطااغلا ليبس ىلع مهنم كلذ ناكو ناككلا
 لهال ةماشلا ةحاصملاو نيملسملل ةماتلا ةريخال ىلاعت هللا ىضقو مييلع نيلزاثلا ليحرتل
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 بي ؟4ييو تك

 ةعلقلاو ةدلبلا مّلسو هريغو عاطقإ نم هب ُهل ماق ام طرتشاف رومالاب ةفرعمو لقعو مزح اذ

 ىلوالا ىداجج نم مايا يف رتلاو مَع نم هيف ام مّآستو هيلع ىمالا ررق اب هل ىفوو هيلا
 نادوع ةعداومو ةندامم ةنيبو هم تررقتو صم يلاولا نيددلا نيعم لسارو . ةئسلا نم

 درقتو ةاجي نيددلا حالص نيبو هب امف ةلسارملا تعقوو ٠ لامتالا ةرامعو لاوحالا حالصب
 نم بترتو كيلعب نم هغارف بيقع دليلا ىلا كلذ دعب ًامكتا مث ' كلذ لثم امني

 مداصو ةئسلا نم ةرخالا ىدامج نم رشع نماثلا ثدسلا موي يف اهف ةماقالاو اهلظفلل ةثر

 اهبحاص فون ربعج ةعلق نع لصف دق هللا ةحر كباتا نيدلا داعل لتاقلا شقنري مداخلا

 لاا نا نم اًنظو ةلعف اب ًالدمأو اهب نما دق هلا اقيتم قشمد ىلا لصوو نم هبلط نم
 مايا اهب ماقاف اهيلا هلصواو هظفح نم ةبحص بلح ىلا ذقتأو هيلع ضيف ةمكوت ام ىلع

 اهب لتقق هنا ركذو لصوملا ىلا لم مث
 نياسوج نبا ناب ةنسلا نم ةرخالا ىدامج نم مايا يف كلذ ءانثا يف رابخالا تدروو

 نيميقلا ىراصنلا نم ةققاوع لفغ ىلع اهرلا ةنيدم دصقو ةبحان لك نم جنرفالا عمج

 عاّمساب رودصلا تقاضف نيملسملا نم (156' ) اهيف نم لتقو اهملع ىلوتساو ابلخدف اهمف

 000 نيدلا رون ريمالا ل كلذ عم رابخالا تدروو هورككملا ريا اذه

 اوس ةلودلا فيس هم دقتو ريدا ىلع هعوقو دنع ناكرتلا ٠ نم هيلا فاضناو هركسع يي

 2 قاخلا مهو تاهجلا نم عمتجا نم اًراكتباو اًوانفو اراهتو اليل ديسلا اوذغاو
 اوفاوو ريسلا ةدش نم تاقرطلا يف باودلا تفقوو سراذ فلا ةرشع ءاهز ريفغلا محاو

 نم لتقو ياسيللا عقوو مييلع اومجمف هنف هباحصاو نيلسوج نبا لصح دقو دإبأا

 نيلسوج نب هيف لصف ءاملا جرب هل لاقي جرب ىلا مزبناو لتق نم ىراصنلاو اهلا نمرا
 | 3و هتاهح نم نوملسملا مهب قدحاو هباحصا لاطبا م اسراذ نيرشع ريدقت يف

 نيلسوج نبا مزهئاو ججربلا بقرعت ىت> الو الك ردت الا ناكامو مبلع بقنلا يف

 نم هب الق م ل كح فيسلا قو نوقاملا ذخاو ١ يف ةنم تلفاو

 لاملا نم ريثكتا ٠ ءيعلا اهتم بيشو نسل فارجل ناك نم صلختساو اهرلا ىراصن
 دعب بولقلا تيوقو لازتخالاو نزاا دعب رصنلا اذهب سوفنلا ترسو يبسلاو ثاثالاو

 فارطالا رئاسو بلح ىلا يبسلاو مئانغلاب نوملاسلا ًاركتاو لاذختالاو لشفلا
 نيدلا دون نيديمالا نم تدلل ل لسرلا تددرت ةئسلا هذه نم لاوُس يفو

 لاملا ترس نا ىلا ز 8 نيدلا نيعمو بلح بحاص كياثا نيردلا دامع نب دومح



 مال ع

 همامح اهم ةثيحلل هركذاو

 اًلدجم شارفلا رهظ ىلع ىحضاو

 ا ماهللا شحملا يف ناك دقو

 مَنُكاب ُهلوح يلاوعلا رسسو
 تيركيدل ةبصع اذه نود نمو '

 مد ةحار مأيالا ف ماد م حسو

 ”ةردقو لام هعفني و ىرواف

 0_0 53 لاملا تويب تقال

 5 8 لقنلا كاسم 9 م
 هم ا رمالسا رغث 2 15

 ٍفلاخم لك ماق للاوت املف

 هسوبحو هرسا يف نع قلطأو
 هقفوح دعب هناطوا ىلا داعو

 تقرع نيح ضرالا شوحو تّزفو
 ىدرلا رذحي 2 رناج قبب ئ 20

 م ةبح فأي ىذلا اذ نش

 هرذب ردم لك يف تيقر ولف
 املاس رهدلا نم وجني يذلا اذ نمو <

 اف ةايملا يف - مار نمو

 0 اكلم ظنت ال كاياف“
 ا رثمأو لدع اذ ناك ناف- -

 هلظفمل نوصحلا يني يذلل لقو <
 افرخازع رصف داعش اذق كلم مف 2156”)

 ةجمج دعب - صقلا كاذ ترفع

 ”اتماومو ”ةربع اذه لش فو ان

 ر لوم :

 هّماوح نودملاب هيلع تماحو
 همداخ هيف هحبذ ىكوت اًعيرص
 همراوصو هلاطبا هلوح نمو

 ها 1 1 1 ل ىدرلا دوذت

 ا ريطلا نم ىدري اهمهساب

 1 ىونتو ولمن تيفو
 ا لأ د ر 4 الو
 هداسو

 هلاظو هوانا اهفزع

 هاوس عارتأ نا ريح حرشمو

 هنمحارع هتكحردا ل مدرلا َْم

 هاش وهو دي ١ نا ماشو

 همهادا نم مادقالا نع تا
 ةمعاطم بوغدسلا دعب ل تباطو

 همهاوس اعشق اهنع هرساوكح

 همقام دل شع عادل
 همسارم دالتلا) ىصقأ يف ذفنتو

 همقارا كانه ل ةمقئارا

 هل هللاو مالا هاثا ام اذا

 ' همواحي ماهلاو ع وفص هل

 + ساق كشال نعد ”ناف هغدو

 همحار لدينا تا نا كش الف

 اناوأم' كركوف قب اكذب
 ا وهو د دق ام قرافو

 كلاي ”هراثآ يسرد دكر

 همزام وه ام ءرملا ىمانتي اهب

 عسا لاومالا نم 'هزاحو لقاعملاو روغثلاو دالبلا نم ةكلم اهف 00 هذهو

 عفاديإ ال يذلا اا ل امانا 3 فانكألاو فارطالا رئاس يف هرماوا ذ ذوفنو 0

 ةروص فرعو نيدلا نيعم ىلا نيقيلا ريحا اذه زيكا نيحو ٠ عناب ال يذلا ردقلاو

 بركلا تالآب ابيف ةصرفلا زاهتناو كبلعب دصقل دادعتسالاو بهأتلا يف عرش لاطا

 الا ضمي مو .اهيظفحتسم ىلع برملا بصنو اةلعمل هيلع لزنو اهيلا دهنو تاقينجنلاو
 ةلق اهيف ءاملا لق ىت> لئالقلا مانالا

 يذاش نب بويا نيدلا مجن ُهنا:لماكلا يفو ٠ ١(

 ١١ اهب يلاولا ناكو . همنكح ىلع لوزلا ىلا مهتعد
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 0 للا 3

 هيلع ردي نما نم هسفن ىلع فوخاو شاحيتسالا ليبس ىلع هتيالو ةاب لصحو نيدلا

 ةنئمالاو ةروهشملا ةيسهلا لعب تاعخا لو كلاسملاو تبرطضا لق فمماك لامعالا نا ىلع

 ' قاض يف ثيعلاو فارطالا يف داسفالا يف ةسمارطاو نائرتلا يديا تقاطناو ةروكشملا

 اهركذنب قطنت رعشلا نم "تانبا لاذ هذه ةفص ف ثمظنو٠ فانكالاو يخاوبلا

 : اهسشنب اهحرش لوطي ةديصق ةلمج ن قرط اهنم اهرما دج نع راصتخالاب برعتو

 اعد تارخو >! هنع : هيداتميتت١ قيراشل يكنز نيدلا داع كاذك

 هلكات ع اتوح رجابيد عاوناو ٍرهوجو راضن نم لاء تيب 8

 هم داوخو هدنج اهيلع ياحي ةنوصم نصح لك ىلعاب تحضاو
 همحارتو ٌهبلح يداعالا عورت دال ليخلا تانفاص نمو
 ها فضول ةردا ام انمالقاب 2 ينال ناكل كمار ولو
 مل نصح خماشو هفويس همار دق لقم» و

 ِ هرمال اهيف ضرالا ةالو تاكو تك

 هل
 0 م  هحفت

 ةبيج نطق لكس يف نم نمو

 ةلده نكذب نيح موق ماظو

 هفيس دالبلا ناطلس حبصاو 7
 اهنسجم يهاب اراد. نب دفق 1

 هسجاءاو هب ارعا امج عارت

 هّئاصخو هةئملظ مهنع لاز دقف

 همحازب ”ريظن اهيف هل سلو

 هُئازع اهتمكحا دواخ نر اهيدع

 هامح تمت دق شقب ناصغاو بناج لك نم رباب هفرخت نف
 همواقي كلم كالمالا يف قبي لو ةوطسو اسأب كالمالا ىلع دازو
 هّئاوا هنم ضرالا ةالو ٍتعادو 9000 هلا انت امل

 يح انمو: ةلاوما : هني“ . ملف -. ةلابيهس ادريلا !.الا ءاضق , هانا 2155”ر

 تيبي ناكك باتا ريمالا نا كلذ ببس ناكو . اوجامو سانلا طبتخاو كبانا لتق : حيصي ةماقلا
 فلا ةمسيخلا يفا مداخلا هلثق ةليللا كلت مان املق ءزيغ هدنع تيب ناك ايف مداخ هدنعو ةيبحلا يف
 ةوقدصي ملف . كباتا تلتق : مهلا حاصو ةملقلا تحت ىلا ضبرلا ىلا علطو جرخو مدلاب نيكسلا
 طبتخاف اوحاصو ُهنم لاحلا اوققحو مهلا هودعصاف هدنع نم اهذخا ناكىرخا ةمالعو نيّكسلا ماراف

 ءارمالا يلدصقو يلا هءاحو مزمخاو تمهل ريزولا نيدلا لامح مسي سائلا دصقو .اوفلتخاو سانلا

 : تلقو دومحم نبا نالسرا بلا ةميخ تدصتقو اودصقف . كلملا يأر ام: اولاقو تكرو رابكاو

 كلملا ىلع سانلا عمتجاف . ناطلسلا كيلامو ٌهمَّدْح لككاو هل دالبلاو كلملا نالغ كباتاو سانلاو انا
 كباتا نب دومحم نيدلا رون يفايسفيلا بويا نبا دمحم نيدلا حالص ذخاف نيتقرف سانلا قرفتو
 نم كباتا ديب ام عيمحو صمحو نارحو جبنمو ةامحو بلح كلف ماثلا ىلا اوض.و ماشلا ركسعو
 | 1١ 01 ةةيناموف لمولا انبطف ةعيبو رايد ركاسعو ب نحاول هب رقتساو ماشا

 زعو هللا همحر يروزرهشلا نب ىبجي رهاط وبا نيدلا جان يب خا هقحلف ةري نيا اج تا يشلاف

 لصوملا ىلا اولزتو ركسمملا ىلا هادرو هل ءافلحو يسيبّدلا ركب وبا نيدلا



 دس اعملو دج

 لوح دَدَعلا رفاولا سرملاو دّدَلاو لاجرلاب طامتحالا نم ةياغلا ىلع وهو ةئسلا نم
 مى

 دحا مب رعشلا و هلتاقم نم تنَكَم تابرض كعب هّشارف ىلع هجيذف هقدارس

 ريمالا اهمحاص اهيفو ربعجم ردثاح ةفورعملا رسود ةعلق ىلا لئاقلا مداخلا بره ىّت>

 ىلا ةاواو٠ هقدصي ملف هكالبب ءرشنف' كلاما نب ماس نب كلا لاس

 5 جرفلا 20 هللا مانا ع رشدتساو كلذي رسْف مالا ةققح فرعو ةمركاو ةعاقلا

 هصاوخ لاسراو ةرباصملاو ةرصاحما لواطتب ةكلهلا ىلع ءافشالاو ةديدشلا ةّدشلا

 اهءلا راشا ةرفاو رئاخذو ةرخاف تالآ نم هبلع ةينتقاو ا ةعم -واغانكلل ع هبلا 4 هل امدو

 عم هيدل كلذ هلوصح دشف هنع جارفالاب هدنع تلصح اذا هدعوو اهيلع نيو
 عفاد ال يذلا لزانلا ءاضقلا نم هتاف مهلا: ةءاسالا ىلع مزعو مهب ردغ هباحصا

 ّْ :راكفالاو لوقعلا يوذل ةربعو راصبالا يلوأل ربع هب راص ام ةنع عنام : ل

 ريغب كانه رقو ةرثدلا هنئازخو ةّمللا هلاوما تمهتو امس يدبا هسويج تقرفتو

 ةكرلا ىلع دهشم ىلا يح ١ ١ نا ىلا نيفكت.
 ةيحأن ىلا هيلا مضناو ةبحص نميف ُهعم ناك مقا ناطلسلا دلو كلملا هجتوتو

 يلاولل مييلع عنتماو هللا ةمحر كباتا نيدلا داع نب يزاغ نيدلا فبس هعمو لصوملا

 هدلو لخدو بابلا حتف مث مهنيب لالا ترّرقت نيح ىلا مابا كوك ىلع لصوملاب

 هيصنم بصتناو (1550) مالا هل ماقتساو

 باح ةيحان ىلا لاخلا كلت يف نيدلا حالصو راوس ةلودلا فيس ريمالا داعو
 ركاسملا عمج ف عرشو اهب لصحو كياثا نييدلا داع نب دومحم نيدلا رون ريمألا معمو

 حالص ديمالا ةنع لصفو ١١ ءامهدلا تنكسو الا هل ماقتساو اهبف لاملا قافناو

 وبا نيدلا لاك ةاضقلا يضاق لماكلا | ردصاا يلاولا تلأس دقلو : هخيرات يف قرافلا لاق ١(

 كباتا لتق نع لصوملاب همه ةنس يف هّلظ هللا مادا يروزر هشلا هللا دبع نب دمحم لضفلا

 يجبنملا نيدلا ماسح ريمالا جرخ مايالا ضعب ناكاملف ةّدم ةعاقلا انلزان انك : لاقف ىرج امو

 ىلع نم هل ىد|رتف ( كلام نب يلع نسحلا وبا ةلودلا فيس وهو ) ىلع ريمالا م : حاصو

 نم كل امو +_ٍلع وه امو كبات| فرعت تناو ةقادصلا نم كنيب و ينيب ام ملعت :ٌهل لاقو روسلا

 ىلع ردقت ال ام يرجي فيسلاب اهذخآ نا الاو ملت نا يأرلاو كنع ةفرصي نم الو وبل *يجنلت
 ىلع ترظننا امو ىلامت هللا نم جرفلا رظتنا نأسح نيم اي :ٌهل لاقف * رظتقنت شيا ل

 فصن ةليللا كلت الا ناكاام هللاو : نيدلا لامح لاقف . هرما هللا كافكو كذب ريمالا اهرصاح ال جبنم
 نم انءاج حئاصلاو ه٠ ةنس عسات ليو رخآلا عيب ر رهش سماخ ءاعبرالا مويلا كلذ ناكو ليللا

 ب
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 ناطاس : مهنم نال هنيطالس باقلاو ناوالا اذه يف ايس ال ماعلاو صاخلا نفلا اذه يف

 برعلا نيطالس ديس ممالا باقر كلام مظعالا هاشنهاش مظعأا ناطلسلا ناارخ

 ةفيلخ نيعم هللا ضرا ناطلس هللا دالب ظفاخلا هللا دابع كلام هللا نيد رصان
 ةرهاظلا لا جبات ةرهاقلا ةلودلا دضع نيملسلاو مالسالا فيك نيدلاو ايندلا "زعم هللا
 ناطلسو / نيمؤملا ديما ناهرب هاش كلم نب رجنس ثرحلا وبا ةرهابلا ممالا ثايغو
 لالج مجعلاو برعلا ىلوم ممالا باقر كلام مظعالا هاشنهاش مظعملا ناطلسلا قارعلا

 ايندلا ثا هللا ةفياخ ريبظ هللا دالب ظفاح هللا دابع رصان هللا ضرا ناطلس هللا نيد

 حيتنلا وبا ةرهابلا ممالا ثيغمو ةرهاقلا ةلودلا دضع نيملسملاو مالسالا نكر نيدلاو

 ريمالا هريغو ماشلا ناطاسو ./ نينماوملا ريما يدق ا كلما نبءل) دمع نب دوعسم

 ريهظ مالسالا 57 نيدلا دامع دحوالا روصنملا رّمظملا دي ولا لداعلا ريمكلا رالسبفسالا

 ةرفكلا رهاق نيطالاسلا ةدمع كوللا فرش ةمالا نلااع لما نيعم ةلودلا ميسق مانالا

 لاقل نابش © ءاررمألا/ كالم نيءلللملا شون معز نيكرشملاو نيدحلما عماق نيدّرمتملاو

 ديعس وبا كباتا كيلرغط غلتق جنانبا ناريا يزاغ بلا ناهج ناواهب 0 نيقارعلا ريما

 ريمكلا راهن دالا ريمالا قشمد بحاصو راينم املا ريما ريصن رقتس قل نإ يحتز

 فيس ةلودلا جات مامالا رصان مالسالا دضع نيدلا ريهظ روضنملا رّمظملا دي وما لداعلا

 وبا مالللبلا ىف شوبج معز نيددها_جملا فهك ءارمالا دامس كولملا فرش ةمالا يع هللا

 .نيئماوملا ريمأ فيس كباتا يروب نب دمحح نب قدا ديعس

 يف 560 ةئس رخاوا يف يكتز كباتا نيدلا دام م نم مدقت دق (1547)
 ام هلها دخاو هبهنو اهضير ىلع همجهو اهلها نم نم ةرغ ىلع رسود ةعلق ىلع هلوزت

 1 ريش يف ابلهال ان راحو اهل ًاًقياضم لْزي و هرمأ حرشو ه هركذ ةداعا ىلا ةحاح ال

 يأوي وهم ناك نمو ةمدخ دحا نآاب راضخالا تدرو ىّتح ه١4 ةنس نم رخالا عبر

 د ةءاسال هياع 1مل ىف ناكو ىجرفا ةذصاو شقت ديب فرعي هب سنأو

 | ٠ القا ضعب ةتقاوو: ءركس يف اقفغ :ةنم دجوا ايلف. هسنن يف .اهرساف, هيلا :ةنم
 رخالا عيبد رهش نم سداسلا دحالا ةليل يف همون دنع هولاتغاف مرما ىلع هتتفر

 دمحم .نب دومحم لصالا يفؤ (؛



 تتسصوح ١

 0 ندي

 دصقلا روكشم لعفلا ليمج ةّقرطلا نسح ناك هنا لبقو همن اهيف ىضقو هل تضرغ
 دق: ىمستلا دمحم نب ىلع نب دسا نب ةز+ ىلعي وبا ءاسئورلا دحم لجالا سئرلا لاق

 لطخلاو |طخلا نم تاطقحتو هثنترو خيراتلا اذه (1587) نم ُهتحرش ام حرش فطلبت

 نا ىلا ثحبلاو ءاصقتسالاب هيف لالا تدّكاو هّتلقن تاقثلا هاوفا نم ُهتقلع ايف للزلاو

 ىلاو 58 ةنس ذنم تين دق تنكو ٠6١ ةنس ىهو ةكرادملا ةنسلا هذه ىلا ُةتَحَحْص
 ثداوما نم باتكتا اذه يف هتانثا جي انغ ءاصقتسالا نع رطاخسا-لفشب ام ةياثلا هذه
 نينس لك نيب تكرتف لاوحالا عيمجو اهنم تا نع ثحبلاو لامعالا نم ةددجتللا

 نم هتقضح ملقو رامخالا نم هتّكص فرعي م همق ادا قاروالا ف ًاضاني نيئسلا نم

 اذه يفو مدقت اهف نامزلا نيطالس لاودا نم 58 ايف تاءثاو ٠ : نامل ثداومحلا

 , ةلاظالاو اهرساب اهريركتل انت ةررحملا مهبقلاو ةرّرقلا مهتم ركذ ءافيتسا ناوالا
 ل هبايتكلو تنكض هير يفاةقا“ نس , الو ةعدق "ذاع كلل رج ل اهركذب

 .بادالاو مولعلا يوذ نبب اهل راكتالاو باقلالا حارطاب ميدقلا ف اب ناج مسرلا ن ناك اعاو

 هبوب نب ةلودلا داعب اهيف عبن دوعسم لوا بقلو ةيمليدلا ةيهيوبلا ةلودلا ترهظ ملف
 نيسملا يبا ةلودلا "نع امهوخا مث يلع يللا ةلودلا نكرب ةداعسلاو ةدالولا يف هوو هوخا مث
 ىلا ماشلاو ناسارخو قارعلا يف ىمالا ذافنو ةكلمملاو ةبترملا واع نم غلب 3

 ةلودلا ديضع كلملا ردق الع لو .روشنم قاذآلا يف هركذو روهشم وه ام برغلا لئاوا

 قارعأا كلمو ةثأش الغو هناطلس رهظو مهدعب هبوب نب يلع يللا ةلودلا عكر نب 9

 عيطلا مابا يف هتوعن يف ديزو رياتلا لع 3 025 لقاعملاو دالملا نم هالاو امو هرساب

 ناهفصا بحاص ةلودلا ديوم هثوخا نم 5 دزي مو و هلا جات هللا همحر نيئماوملا ريما ّ

 مو ٠ دحاولا بقللا ىلع امببلا فاضناو امهالاو امو يأرلا بحاص ةلودلا رخفو

 كيل رغط نيدلاو ابندلا نكر ناطلسلا ىما رهظ نا ىلا اًرمتسم كلذ ىلع ضالا لؤي

 تّاحبضاو ةيبيؤنلا ةلودلا تضفخناو كرثلا:ةكوش تيوقو قوجاس نب لاك ند

 ثرملا يللا ةفأش حاتجاو قارعلا يف هرما رهاظ ذو كبلرغط ناطاسلا بقلو تضرقتاو
 همحر نينمؤملا ريما هللا ىماب مئاقلا ةفيلخلا مامالا (154”) مايا يف يريساسفلا نالسرا

 ناطلسو هللا نيد ءابب نيملسملا ثايغ نيدلا كر مظعالا هاشنهاش معلا ناطلسلاب هللا

 فيضا نا ىلا كلذ يف ىمالا داز م. كيلرغط هللا ةفيلخ نيع هللا ذابع ثيغمو هللا دالب

 كرتشا ثيجب كلذ ريغو ةمالاو ةّلملاو مانالاو مالسالاو نيددلا فارطالا ةالو باقلا ىلا
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 يف ةباهنلاو ةسايسلا يضرع يف ةاغلا ىه ةذدهو روهمكا ةسامس يف ديدس دصقو رومالا

 ةسائرلا نيناوق
 هتعقب راتخاو ةترامع ىلوت يذلا دجسملا ةرامع نم غرف ةنسلا هذه رخاوا يفو

 نم سيدارفلا باب رهاظب دازكالا مدقم (1587) نيمام نب نازب نب نيدلا دهاحم ريمالا

 ناسحتسا ىلع سانلا عمجاو رظنملا حبقتسمالوا هناكم ناكو يلبقلا رسللا بقعب قشمد
 نسح يف ةغر ههاج عافلام نيد رفاولا عليل هيلع قفنا نأ دعب هتنيه حارتقاو هع

 نينسجملا رجا عيضي ” ايل نبا نا .ىزخألا يف رجالاو باوثلا روفوو انندلا يف كذلا

 فرصب كباثا نيدلا دام ريمالا ةمحان نم ءامنالا ترصانت اهنم ىلوالا ىدامح يف

 ةنع تعاسو داهللاو وزغلا دصقل داشتحالاو عمجلاو دادعتسالاو بهأتلا ىلا مائهالا

 امو طعم كلذب هرامخا لزت و اهيلع لوزنلاو ةيق ةشثمدلا لاعالا دصق اير هناي ءابنالا

 عسنتمب لك ليلذتل هيلا جاتحي امو برملا ةلآو قجاتا لع نم راثكتسالاب هيلع وه

 ةّئعاو تفرحلا دق كلذ نع هتزع ناب هنع رابخالا تدروو نابعُس لئاوا ىلا بعص

 ربما نا ليقو ٠ كبلعب نم صمح ةيحان ىلا قيجاسنملا تديعأو تيد دق هريغ ىلا هيأد
 نم ايف نب عاقبالا اوداراو اهبلع اوامع نمرالا نم ةعاجج ناب اهلا ةهج نم هافاو
 اوذخأ ةانإلا ناو رشتناو د مهرما ينخيو رهظ مهرس موتكم ناو اهيظفحتسم

 باصلاو لتقلا نم داسفلاب ضرالا يف ىعسي نم هب لباقأ 8 : كلذ ىلع اولبوقو اوعتتتو

 دالبلا يف دي رشتلاو
 ثابغ ناطاسلا لوصوب دادغب ةمحان نم رابخالا تدرو ةئسلا نم نابعُس لئاوا يلو

 هيخا نم لجو هنا لبقو دادغب ىلا هاش كلم نب )١ دمحم نب دوعسم نيدلاو ايندلا

 هال لل ”هلاع وغو دشح امف داسمتجاو عج دق ةنال ؟) دمحم نب لرغط ناطلسلا

 هركسصب عاقبالاو
 كلل يببا مظعملا ريمالا ةافوب رصم ةبحأت نم رابخالا تدرو ةنسلا هذه يو

 ةلعب رصم بحاص نيئماوملا ريما هللا نيددا ظفاحلا مامالا باب بحاص يلفاللا شاتراخ

 ديم نينا دوممم نب :لصالا قزق (9

 دومحم نب لصالا فو و



 4 دنس را ا

 لصوملاب يلاولا نيدلا ريصن ديمالا ىلع لمعلا ىلع هسفن ثدعت دق ةاشاكام لاا

 قيانلا دام ريمألا نالخ نم ةعاج لاتشاو صالاب درفتلاب» لصولا هكلمو « كل
 «يف ةصرفلا .بقرو هصاوخو هباحصا عم نايلغلا هرجو نم (مالخ نيسنرا نيدقف كلا

 يف (1525 2 1 نا: ىلا هلئيضر ةللتسلا روهشمو هظّقنت ةدش عم ةئم ةفغلاو

 هودصرو هباحصأ هوحوو هتاح نم الخ دقو اهراد ف نوتادحا ىلع ملستلل مانالا ضعب

 باحصا نم دلبلا يف نمو هباحصا ةكرداو هواتف هيلع اورثو رادلا زيلهد يف لصح اًملف

 ةعم لّيُتعاو ذخأو حرت عناف ناطاسلا نبا كلما اوكسمو بره نم ٍبرهف نيدلا دامت
 يف كلذو مهيلع طايتحالاو مهل لاقتعالاب مهنم قثوتو همد يف نيكراشملا نامغلا رثكا
 يف ةريبلا ةعاتا لزانم وهو لالا هذه ةروصب نيدلا دام ىلا بتكو ٠ موي
 دقو 4 ْنَع لاخلا يف لحرو مسدنولا ءزرلاو عيخشلا رب كلا اذه عامس ةتلقاو هركسع

 هب كصأ ام ىلع ل ا باصملا اذه 0 وهو اهيلع ءالمتسالاو ههحانتفا قرف

 هنءضوم يف همسق نم داثراو ٠ هد دس الو ةماثم موق نم تدق د ال نامتم

 2 هئاضمو هتماهشب هملعل كرك يلع ريمالا ىلع هرايثخا - هبصما يف هصئنيو

 م لطيحتلاو طايتحالا يف 1 يفتت نا هيلا دهعو هناك 4 تادو رومالا

 هجاوتف هءاضمو انءادك عاتي هءانغ ينغي ال ناك ناو طظّقشلاو زوحتلا يف هلاعفا

 لديختع كل اطل اهلها سوفن اهعم 0 ةلاعم اهروما ساسو اه. لصحو اهو

 يوذ جئاوح ءاضقو لباوسلا نماو كلاسملا ةياح يف هدهج لذبو اهيف نيميقملا بولق
 تتّدحنو لاوحالا هرييدتب تنسحو ىمالا هل ماقتساف تامالظلا بابزا ةرصنو تاجاملا
 فاضنالاو لدعلا يف رامخا دوصقملا اذه نيدلا ريصنل ناكدقو . لامآلا هلاعا يف هتلظقم
 نيدراؤلا نيب ةلقانتمو نيرفاسملاو راجتلا نيب ةلوادتم فاستعالاو رولا بنجيو
 ةثكلت لالحو ماج نع ةه>ح ريغ نم لاومالا عج د ناك دقو راش 7 نيرداصلاو

 ةالو نم وم 2 اذهو لابتءاو لفل قفرأو كابف بضل لاقم كالا اهوانت

 لصوملا يف برو ةئسلا نم ةدمقلا يذ نماث يف ٌهَنالغ هلق ناك: هخيرات يف يقرافلا لاق ١(
 تارداصماو لتقلاو ماظلاو روما نم ةادش نيدلا ريصن-نم سانلا يقل ناكو كشك يع نيدلا نيز

 يأرو داليا عببجو ثتاياعرلاو سانلا ىلا نسحاف هعيمح كلذ لازا نيدلا نيز كو املف طاسقالاو

 هد ةنس يف تام نا ىلا ريم كا 0

 مآ



 ل

 "باودلاز ثاثالاو لاما نم يديالا تآلتماو بلسلاو يبسلاو ربالاو لتقلاو بنا يف
 كانا نيدلا داع عرشو بواقلا هترثكن تجبتباو سوفنلا ؛ هب ا ؛ ام يبسلاو مانغلاو

 از نها رو تمت ام يمرتو مدجنا أم ةرانع يف بهنلاو فيلا عفري سما نا دعب

 ةريسلا لامحاب مهدعوو اهاها سوفش بسطو اهااصم ف داهتجالاو اهظنحو اهرعا ريبدنل

 جنرفالا بره دقو جورس دصقو اهنع ل>رو٠ مييناداو مهيصاقا يف ةلدعلا طسبو مهيف

 هيلا مس اّلا هيلع لزنف اهلقاعم نم لقعمالو 0 ٍلمعب ري ال لعجو اهكلف اهنم

 لاحلا يف

 هبلاط ىلع عانتمالا يف "ةياغ وهو لامعالا كلت نم ةريبلا نصح ىلا هجتوتو (158)

 لصي نم رثاس ةنع عطقو » هتثب اضمو هتراحم يف عرشو هيلع لزلف هدصاق ىلع ةبوعصلاو

 فعض نا ىلا اقّيضمو ايراحمو هل اًرصاح لزب و ةرصنلاو ةنوعملاو ةريملاو توقلاب هيلا

 ف هشانربخ نم كلم ىلع فرشسا دقو نيبدلا دامع ىلع دروو . هش ةدملا كرسنلا# هرمأ

 فشككل اهنع ةلحترو ةقلقاو ةبعزا ام هلثقو هيلع بوثولا يف بوقعي نب رتج ديمالا لصوملا
 هعضوم يف كلذ حرش يقأب امم لصوملاب ةثداملا لاملا

 لها نا هيلا ىهتنا كياثتا نيدلا دام ريمالا ناب ربعا درو اهثم ىلوالا ىدامج يفو

 اهدصتق اًرفاو ًقيرف هركسع نم اهملا ضهئاف هلع اوصعو هرما اوفلاخ دق ةناع ةثدحلا

 كالها يف غلابو اهيهنو اهلها رثكأ لتقو فيسلاب اهككلمو اهقياضو اهبراحو اهيلع لزنو

 اهب نم
 عمتجللا جنرفالا ركسع ناب لامثلا ةسحان نم ربخلا درو اهنم ناضمر رهش يفو

 نيدلا دامت ناكوء ٠٠.. اهلقاعمو اهلامعا عبمج نم اهرلا لها داحنإل ةيكاطنا ةبحانب

 اةتغب هياع اومجبف دانجالاو ناكرتلا فئاوط نم دّدَعلا رفاو اًشيج هيلا ضهنا دق كب
 ىلع اولوتسا دقو لالا يف لحرف هب اوكتفو هبحاونو هفارطا يف هودجو نمي اوعقواو
 يف فسلا مّكَحنو معا رك نم رةرفاو ةلمج ىلع اولمتشاو ارساو التتق جنرفالا نم ريثك

 ةثداحلا تناك اهمفو ٠ ني رساخ نيلودخ نيلوافم ملقاعمو مهلامعا يف اوقرغتو لجارلا رثكا

 لصوملا ةيالو يف نيدلا دامح ريمالا نع بئانلا بوقعي نب رج نيدلا ريصن ريمالا ىلع

 كلذ يف لالا حرش

 نب دومحم ناطلسلا يخا (اذك ١ ناطاسلا نب (يجافخلا) هاشناخ رف كلما ناك
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 - رالف حج

 رئاكم ريغ نيملسملا رامخ نين رك 0 غتاو ف لكن ع هزاتلاو هراد موزاو ةناندلاو

 مهب طلتخ الو مهر رساعم الؤ. سانلل

 حئتتفا كباثتا نيدلا دامع ريمالا ناب لامغلا“ الا تدرؤو ةنسلا هذه فو

 ةبايلاو اهيدصاق ىلع عاتتمالاو ةناضااو ةوَقلا نم هيلع يب ام عم فسلاب اهلا ةنيدم

 كباثا نيدلا دامع ريمالا نا كلذ يف بسلا نإؤ اهتلذانمو ةّمِلا كاسغلا نم اَيبلاط ىلع

 يف الاناج اهكذ حربي ال (بقرتم اهيف ةصرفلا زاهتنالو اغار اهكبلَم يفو بلاط اه لي |
 جرح دق اهيحاَض نيلسوج نا فرع نا ىلا هبلَقو هرطاَخ يف الثام اهنرماو هو ِهِدَلُخ
 دعتبلا ىلا بابشا نم بيسو هاضتقا مال هلاطتآو هتاح نايعاو هلاجر لجن يف اهنم
 عراَسَو اَمدْصَتِب رداب كاذ (151”) قيم ني لزانلا ردتلآو يضتأا ىمالل ةاعد اهنع

 نايرتلا فئاوط بتاكو اهيف نم, زضحلاو اهتقَباَضَل اهيلع رثدلا ركبشلا اق لولا ىلا ١
 قلخلا مرنم هنلا لصوف داهلا ةضي رف ءاداو داعْسالاَو اهيلَع اهيلع ةنوعملل مهل ء ءاعدتتسالاب

 اهلا لصي ام نيبو اهنب اولاحو تاهلسآ_عيمج نم اهب اوطاحا تيجي لاو ديب
 الزام ماهس بئاوَص نم هسفن ىلع ًافوخ امنم'ث رقي داكي ال رئاطلاو تاوقالآو ٍرّيلا نم

 امهلفال ةيراحملاو امئاَد اَهَءلَع يرت قيجانملا اهراوسا ىلع تصنَو اهياغ نيقّيضملا ةظفَو

 اهيف نوضاملا بوقثلا عضاوَم نوفراعلا نويبللساو نويئاسارخلا عرشو ٠ ايظاَومَو اًرضا»
 يف لاخلا ءالغ قلع اللا و اهرضو: اعف اوتو اهرما ؛اوفرع عضاوم ةّدع يف اوقف

 ' روسلا جاربا ساسا تحن ىلا اولضو نا ىلإ ضّرالا نط يف يداّملاو بقنا يف لاشالا

 رانلا قالطا ريغ قي مو كلذ نم اوغرفو ةبختنلا تالآلاو ةمكحلا باشخالاب هوقّلعف
 دهاسو بقنلا يف لخد نا دعب مه ْنْذَأَ كلذ يف كباتا نيدلا :دامع اونذأتساف ٠ اهيف

 ايام تف كل بوقنلا ق قات يف رانلا تقلطأ ملف. ةلاهؤ هنزك مظعتساو هلاخ
 قلخلا نيتولا نم لتق ْن ادعب دلبلا مي مجهو لاخلا يف روسلا عقوف اهتداباو

 دليلا كلْمَو هنع مهةعزه بجوا ام حرجو نمرالاو جئرفالا نم لثقو مدهلا ىلع ريثكلا
 عرسو 1١١ ٠ راهثلا ةوح اهنم ةزخالا ىدامح نم ني رشعو سداس تبسلا موي يف فيسلاب

 لوألا نوناك 0" ناكو ةرخالا ىدامح نم ا>ه يف ةونع اهحتف هنا: هخيرات يف قرافلا لاق ١(

 اهرما بتر ام دمب اهنم لحر مح# ةنس يف ةلودلا جانت ثوم دعب جنرفالا اهتذْخا ناكو ةنسلا نف

 اوناكو داليملا لي ل لقي كباتا نا نولوقي ىراصتلا تناكو .ةدم اهرصاحف ةرببلا ىلع لزنو
 اوبذكو كباتا ملَسو ذاليملا ةليل اهحتف ناكو كلذ نيرظنن»



 سي ثيل د

 باتتحلا'ماركلا: ىلأ نا هت لاوحا نم اشحوتسم دخرص لاا قلتش لفتر

 لقدم نب يلع نب ددشرم نب ةماسا ةلودلا لب وم ريمالا نعو قشمد ناويد ةرازو يف

 أم ىلع اهتمادقا نم اًيضعتمت دلملا نع راسف اههدصق نم اهعشدتساو اههعش نم اهركتنا

 :هايقل ناسحاو هاوثم ماكألاب اهيلاو هقاتو امهيلا لصوو هردص قّيضيو هرما فااخي
 قشمدب ريب دتلاو ريمألا تبحاص كباثتا نيدلا نيعم ريمالا نيبو ةئدب تالسارملا تدادرتو

 هذه لزت ملو باتعلاو امهنم ٍدحاو لكنم راذتعالاب امهنيب لاقملا رركتو بابلا اذه يف

 ريزولا ماركلا يلا ججارخاو هراد ىلا هدوع ريرقت نع ترفسا نا ىلا امهنيب ةددرتم لالا

 ةيحان 3 لقمه نم ازاسق امهياسساو املامو اههلهاب رغم ةيحان ىلا ”ذقنم نب ةماسأو
 نم عباسأا سيمخلا مون يف املوصوب هنذا جورخو اهرما يف اهبحاص ناذئدسا دعب رصنم

 كلت ناسخا نم اقل امهنا لمقو ةعناصملاو ةارادملا ليدس ىلع ةئسلا نم ىلوالا :ىدامح

 قح يف ةئسحتسما [مهتداع هب ترج ام ماعنالا لي زجو نانسحألا نم ةديعسلا ةلودلا ٠
 ىداح نم رع كلاثلا (1515 ةعمجلا موي يفو ٠ اهلدع غباسو اهلظ ىلا أجلي نم

 رابظاو هنيَقلتل دلبلا لها حيرخو دخرص نم قشمد ىلا نيدلا ديم ريمالا داع ىلوالا

 هق نيعانُلا هيداعا يذمو هم هنناما غواب هسفن تباطو هدوعب زاشدتسالاو هب رورسلا

 دامو جنرفألا نم ةرفاو .ةقرف ىلا ركسع جور ربخا درو رخالا عبير رهس يفو

 مهب نيمللسملا هللا رفظاف ايقتلاف اهيلع تاراغالا نشو اهيف ثرعلل كبلعب ةبحان ىلا

 نيملسألا يديا تالجا مم ناك ام ىلع ارلوتساو مهزثكا اواتتف مييلع مهربظاو

 مهئاكم ىلا 0 دوا داعو نيمناغ نيرورسم نيملاس كملعب ىلا اوداعو مهئانغب

 نيرساخ نينوزح نيلوافم

 ةقرنب رفظ باء ركجرع ناب لامثلا ةمحان نمريخلا درو ابنم ىلوالا ىدامح يفو

 لام اهعمو جنزفالا دالب ديرت " هك الا نم تجرم مهريغو : دانجالاو راّجتلا نم ةريمك

 نم اهعم ناكن م اواتقو اهيذ ناك ام ىلع اوامثشاو اهم اوعقواذ ”ثاناو 'عاتمو تاودو ريثك

 باودلاو ىرسالاو يبسلاو لاماب بلح ىلا داعو اهنع بذلاو اهتيامل جنرفالا ةلايخ

 هللا دبع وبا نيمالا خالا يفوت ةنسلا نم بجر نم رشع كلاثلا تدسلا موي يفو

 . .اهحرتقا ةبرتب نفدو برذلا ةّلعب ةنس 86 نع ىميستلا دمح نب ىلع نب دسا نب دمح

 ناوضتلاو ةنامالا: نسمح نم ةسّيضرللا ةقيرطلا ىلع ناكو قشمد نم ريغصلا باي جراخ
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 هد 5 تك

 يخا دلو اضرلا ابا لجالا رزوتسا كباثا نيدلا دامع ريمالا ناب رابخالا ثدرو اهمفو

 حتتفا كباثا نيردلا دامع ريمالا ناب ربخلا درو اهمفو ٠ ةفيلخلا ريزو ةقدص نب نيدلا لالج

 .مورلا كّلمتم تو ربخلا درو اهنم ناضمر ريس يفو ٠ ةناصخلاو ةعنملاب ةروهشملا با ةعاق

 رهش نم فصنلا ءاعبرالا موي يف ىحي نب دمحم يلاعملا وبا بجتتنملا يضاقلا يفيوت اهذو
 نسا وبا يناقلا هدلو ءاضقلا هدعب ىلوتو هللا همحر مدقلا دحسع نفدو اهنم لوالا عيبر

 دادغبب ةاضقلا يضاق نم ءاضقلا روشنم هل بتكو يشرُتلا دمحم نب يلع

 ةئامهحو نيثلثو ناك ةئس

 نم كرترفاك كلم كالبب اهيلا درو ربخلا ناب قارعلا ةيحان نم رامخالا تدرو ابيف

 اهيفو ءاهكذ مدقملا ةعقولا كلت يف رجنس ناطلسلا ركسعب رفظ ناك يذلا نيصلا ةبحان
 ( 150" ) اهنم ناضمر ربش يفو )١ ٠ نازيح ةعلق نيدلا دامس ريمالا حاتتفاب ربا درو

 نب دمحم نب دومحم ناطلسلا نبا دواد ناطلسلا لتفب قارعلا ةيحان نم رابخالا ثدرو

 خلع الو ةهح الو لصا محل فرعي مو هواتقو هولاتغاف هلتقل اولا رغد عاج

 زكا نيدلا دسا بجاملا ريمالا ىلع ضبق اهنم ىلدالا ىدامح ثلاث يفو. ؟) مهرفتسم

 جنرفالا ةمصحأن نم ربحا درو اهضو٠ هباحصا ُه هع قرغتو لقّتعاو هانبع تامسو هلام دخاو

 7 هسفن فالنا اهف ناك هل تضرع ةّلعب سدقملا تدب كلم روجيا دمكلا ميكلم كالهب

 يفو ٠ هيلع لالا تماقتساو كلذب جنرفالا يضرو كلملا يف هماقم هماو ريغصلا هدلو
 ةحسق ءامشاو هباع تكلا بابسال قشمد ناويد هترازو نع مارككا وبال نع موا

 نا ةقدص نب اًضرلا ابا هريزو كباثتا نيدلا داع لزعي ريخلا درو أبيفو٠ هيلا تع

 هناكم دزوتساو هيلع تثعب ضارغاو هيلا تعدو كاذ تبجوأ

 ةنامسحو نيثلثو عسل ةئس

 نيدلا ديكوم قيل هال هبت امم ملل قم رشم يطا سل ٠١
 ةيالو ىلا لخدو ركب رايد ىلا ينز كباتا دعص هرمسال ةنس يف : هميرات يف قرافلا لاق ١(

 سيلطمو نّوزياو ندمملاو نازي> دصقف ( نالسرا لزق ينعي ) رمحالا عبسلا نبا بوقعي 9
 ةنسلا هذه يف لصوملاب تنكو ةبالولا عيمج ذخ

 زيربت قوس لت هنا : ٍقرافلا لاق ( 0



 دل مال

 دحسملا ماما سوواط ل دمحم وبا خبشلا يفوت اهمفو ٠ مالا هل ماقتساو هدعب نم هبصنم

 ةنسلا نم محملا نم رشثع عباس ةعمبجلا موي يف قشمدب عماملا

 ةيرصلا رايدلاو ةيردنكسالا يف 0 رصم ةمحان نم رامخالا تدرو اهف
 ١ نواة رشملاو عباسلا دحالا موي يفو٠ ريفغلا ماو ميظعلا قلخلا كانه كله ثيحب

 ضرع ليقع يلا نب نةرلا دبع نب يلع بااط وبا كلا ةجهب يضاقلا يف لوالا عيبر
 ىلع كذلا ليججو ردتلا ةلالج نم وهو هبر ةمحر ىلا هلاقتناو هن ءاضق هيف ناك بعص
 ةروكشملا ةنسحتسملا ةيجسلاو ةروهشملا ةمضرأا ةقن ةقيرطلا

 يف فئانلا راوس ريمالا ناو ةعازب ةبحان ىلا ةيكاطنا بحاص روبظب ربا درو اهنفو

 ىلا مورلا كّلمتتم روبظب رامخالا تدرو ابفو ١اهنيو نيب لاحو اهنع هانث بلح ظفح
 بيطو هعم ةرمأ حلصاو همدخو ةكاطنا بحاص هبلا زربو هلوأ دعب مآ ةعفد روغتلا

 ةكاطنا ىلا ةنع داعو هسفن

 دبيعسلا جرخ أذ ةئس لوا يفو دمآب نوتاخ ةّيفص تنام هع ةنس يف تناكو : أضيا لاقف
 نيدرام ىلا دمآ نع لحرو ةدم يقب و نوتا ةسيفص قادصب مهبلاطو دمآ لزانو نيدلا ماسح
 نيز ريزولا نا مث مايا لعافلاب نالمعي نيدرام ةعلقب اماقاف نيلجر ناسين نبا ذّفنو . مايا يقب و

 هب رضف نالجرلا كتوا هباع جرخف قيض عضوم يف زاجف ةماقلا ىلا دعصو موي تاذ بكر نيدلا

 نوديرت ام: محل الا_ةف نياجرلا ريزولا يدي نيب اوثاك ”ةعامج تباطفق مقوف هسأر يف سافب امهدحا

 نيب ىلا ةماقلا الخدو مهفلخ سانلاو ةماقلا ةعاقلا باب ىلا موقلا عم ادعصف . ريمالا ىلا مكعم كعصن نحن
 نا اولاق سانا رثكأو . كلذب انرمأ :الاتف > ل. : مهل لاقف .٠ 7 و انك نا لاقو ريمالا يدي
 نيدراع نفد ناكو هربق ىلع امجاقر برضب نيدلا ماسح نيمالا ماو . هلتقو هيلع سد ناسن نبا

 نب سوا نيدلا ءاجج سذحف .اهقياضو دمآ ىلع لزن نيدلا ماسح داعو . ةدحالمللا نم نالجرلا ناكو

 دمآ باب ىلع نيدلا ماسح ديعسلاب عمتجاف طالخا ريزو يبطقلا ناكس تنب ةمدخ . يف وهو دوعسم
 جرخف لاملا هم رّرقو ناسين نب نيدلا دياوك عمدتجاو دمآ ىلا لخد م مييف ُهلأسو هي فيوحتو

 هتلمح يف اولصحو نيدلا ماسح ديعسلا ىلا ةيريمالا اوجرخو حلصلا رقتساو ريمالا ىلا نيدلا دب *وم

 مهنع ل>رو هرما تحتو

 ىلوو دمآب ناسبن نب يلع وبا نيدلا دي وم تاه نابعش ةّزغ يف هه١ ةنس يفو : ضيا لاقو
 هيف كاب لك نصحب ةلودلا زع هدلو ٌلقتساو مساقلا وبا. (2 نيدلا ) ةلودلا لامج هداو دنا

 رثاخذلاو نئازثلا نم



 كل ا

 مهدخاو ةلباسلا مهتفاخاو عدا دب ازتو مهداسف ةر هب رفظ نم لثقو اهمبتو ةحافخ

 مناع |رفاظ دادغب ىلا هدوعو ةلفاقلاو ةرذاصلا راجتلا ع نم قو 1

 همحر يلينحلا دحاولا دبع نب باهولا دبع مسقلا وبا مامالا بقنلا يفوت انو

 ةيضرللا ةقيرطلا ىلع ناك هبحت هيف ىضقو هفعضاف 4ل ضرع رداح_ ضرع ا يف هللا

 هراغ لاعفا ف حدقي امم هزنتلاو نيدلا ةوقو ظعولا نسحو ملعلا روفوو ةضرلا لالخلاو

 نيئوملاو هلوح نيكابلاو هل نيعشملا ةراك نم اروهخم موب هلفد موي ناكو نيبتفتلا نم

 هملع نيفسأتملاو هل اعفال

 مظعملا ناطلسلا نيب ةلئاهلا ةعقولاب قارعلا ةيحان نه رامخالا ثدرو ةنسلا هذه يفو

 نم لصاولا كرت رفاك نيبو قرشلا ناطلس هاش كلم نب رجئس ( اذك ) هللا نيدل رسدأت

 رجنس ناطلسلا هدصقو اددع ىصحي ال ركسع يف ناكو ربثلا ءارو ام دنع نيصلا ةبحا

 رجبنس ناطلسسلا ركسص ىلع كرترفاك ركسس يلق نامبخلا ىتتلاف )0
 لاومالا نم هاوح ام ىلع لمتشاو هلجا هامح نيم ريسلا الا هرثكأ لثقو همزهو هرسكف
 ةكردي الو رصحيو فصوبف 'فصو هب طيحي ال ءيش وهو داوسلاو عاركلاو مرطاو
 ١١ خلب ىلا امزهنم ناطلسلا داعو كذمف تمن

 نيدلا دامع ريمالا ريزو ىلوت رفكلا نب دعس يبا نيدلا ءامض ةافوب ربحا درو اهضو

 سفنلا ميك لعفلا ليمج ة ةقيرطلا نسح ةنع يكح' ام ىلع ناكذ نابعش سماخ يف كلبأتا

 ةهلؤدلا كفس ديمالا ةافوب ريخلا درو ابيفو : ٠ ةسائرلاو ةسافنلا روهشم ةسايسلا ىضرم

 نم مالا هل مظنناف (1507) هدعب نم هبصئم يف )١ دومح هدلو سواجو دأب

 يف هدلو باصتناو هللا همحر دئمشنادلا دلو ريمالا ةافوب ربذسا درو اهفو٠) هدقف دعب

 راوبلاو كالهلا هب لحاو راثلاب دشرتسملا هللا ذخا : يزوملا نبا طبس هيف لاقو ١(

 دمحم :لصالا يفو ١(
 دعس ريمالا تام ةئسلا هذه نم ىلوالا ىدام» فصتنم يفو : هخيرات يف قرافلا لاق (س

 ةدقز تترك دنا و2 تالت نبا نيدلا دي رد ناكو دمآ بحاص مهربا نبا يدلكيإ ةلودل
 ماسح ناكو يزاغليا نيدلا مغ تنب نوتاخ يني هنأ“ كناكو اهرَّرقو ةرامالا ىف دومخحم كولملا سمش
 هللا همحر يدلاو ةِجحص يف ثنكو دمأب ةئسلا هذه يف تنكو هلاخ نيدلا

 ىلع دقعو نيقرافايم ىلا ناسين نب صن وبا ةلودلا لع لضو ها ةاساىف نأ اني لاقو ٠
 دمآ بحاص يدلكيا نب دومحم كولملا سمش نيدلا لام نيدلا ماسح ديعسلا تنب نوثاخ ة د
 . رائيد فلا نيسمخ ىلع



 مس "ال6 بح

 يفوت اهيفو . هل كللطت نكتمز هيلع تيد ةلمجب ثايصم نصح ةشطابلا كّلمتب

 نسح ناكو هللا همحر اهم ةجملا يف كلا يف قشمدب عماملا دجسملا ماما ١١ يسيلدبلا

 مامالا خيشلا ىلع رايتخالا عقوو نوصتلاو ةغا ثلا لطنطا اذكنن لوبا لياق ةقيرطلا

 | تلال نونعتلاو ةقيرطلا نسح نم هبف امل هناكم هتماقا يف سوواط نب دمح يللا

 ؟) ةروهشملا ةعبسلا ةءارقب مايقلاو

 ةئامخو نيكو تشان 010

 ىلا قشم د نع حزانلا يكرتلا هلل ريمالا ةراغاب لاهغلا ةسحأن نم ريحا درو اهمف

 وكف ثيحب مهب هكتفو مهلبجج هرفظو جنرفالا دلب ىلع كباتا نيدلا داع ريمالا ةمدخ
 عاقياب قارعلا ةبحان نم ربخلا درو اهو ٠ لج لجر ةنامعبس ريدقت مهنم نيلوتقملا ةدع نا

 ينب ةلن دمحم نب دوعسم نيملسملاو مالسالا نكر نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا ركسع

 ركاسع نبا ظفاحلا هركذ : يزوجلا نبا طبس ويف لاقو ديس نب لئاضف نب ليماسا وم )0

 هداقتعا نم ءيش هيلع رهظف نآرقلا ولي و سانلا موي ةنس نيثاثو افي قشمد عماجب اماما ماقا : لاقو
 يف ىرجو سوواط دمحم وبا هناكم ثسب و 0+ ةئس ناضمر .يف ةمامالا نع لزمف ةئسلا ىلا هلم نم
 ةيعفادلا ماما ريغ اماما يلصي نم عماجلا يف ىقبي ال نا ىلع مالا رقتساف تابصعتو تامفارم كلذ

 ةلبانملاو ةيككاملا ةمامإ تلطب و ريغال ةيفنحلاو
 يف لاني فسوي بجاملاو يثبح نيدلا فرش نيقرافايب ناكو : هنيرات يف قرافلا لاق (؟

 ... . ويموةنس خا ىلا كل ذك الا يغب و سانلا ساسو دلبلاو ركسملا رما يشبح ربدف هيالولا

 | السيو كن يسب لوسر .ناك نا : لوقي (شائرغ ) نيدلا ماسح“ ىلا يتز كباتا ذِفنو
 مهلزتا هوقل ًاملف .ةعامج هعمو هيلا هر يثشدح ىلا ذفنف انذافنا تدرا ناف ينوحصي الو كوحصي

 بهذلاب ناكتربلاو سلطالا ةّبملا هيلع ملخو هانا! يشب نيذقلا فرش يلو مث مايا ةثل* يقبو
 دالبلا ذخا ةز كباتالل نسمضت هنا م هعم وضم نيذلا ءارمالا تداعو بكرملاب سرفلاو يقارعلا

 ةنس فو. كيلا اهم دالبل ىلا انلصو قمو : (يل فاح دق نم يل لاقف) لاقف كلذ يف هءطاقو

 دصتف رخألا عبسلا نبا بوقعي دبمالا ةيالو ىلا لخدو ركب رايد ىلا يكتز كباثا دعص هسا#
 .نبي رهش 2س لصوملاب ةئسلا هذه يف تنك و هتيالو عيمج ذخاو سلطفو نوزرياو ندعملاو نازيح

 ” لخدي هنا ىلع ىمس لت ىلا لخدو نيدرام ىلا لصوو داليا ينز كباتا دصق هرم ةنس يفو

 كلت عيمجو نيئرقلا يذو روج لبجو درعساو يناح كلم دق راو نيقرافايمو دنا ةبالو ىلإ

 "00 ناك املف . ىمس لن'يق يذلا: نوتيلا ف 'لززتؤ واد ريمالاب 9 دعب اهذخا ةيالولا

 فويسلاب هاب رضو يللا مراكملا يلا نب دمحمو يصقاشلا لّماوم هتميخ ىلا يشبح ىلا لخد يلايلل
 ظ بالا حبصاو 1 طبتخاو ةحيصلا عفوو نيدلا ماسح ديعسلا ىلا هب اراسو ٌهسأر اذخاو
 - نيبصن ىلا داعو لحرف ةودغ
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 ناك ام اوبهتئاؤ هب اوردغو هيلع اوام هيلا اوُمِضنا نيذلا كارتالا نا رصم رهاظ ىلا

 هبحص أم ءيش ىلع اوتيل ةفغلاو عرفا هنم اودجو نيحف داوسو عاركاشم هعم

 هب لكوو اريسا ةئظفاحلا يديا يف لضعف اديرف يتتبو هلاجرو هباحصا ةنع تقرفتو

 ةّمهلا ولعو ةمسورفلاو ةعاحتلاب فوصوم مدقملا لضفالا اذهو هيلع طاتحو هظفح نم

 لاغت ال ريداقملا نكلو ىلا ءاكذو ةسايسلا نسحو ةلاسلاو ةمزلا اشم

 ةقباضملا يف اهاح ىلع سايناب 17 و . راتخو ءاشي ام لعفي هللاو عقادتأ ال ةيضقالاو

 نيدلا نيعم ىلا (149”) تمّلَسف ةتاقملا توق لقو ةريملا اهنم تدفن نا ىلا ةرصاحملاو

 جنرفالا ىلا اممآسو ناسحالاو عاطقالا نم هاضرا اب اهب ناك يذلا يلاولا اهنع ضوغو

 رخاوا يف هامعل اًدماحل هلماب ارفاظ قشمد ىلا اًننكتم اهنع لحرو طرشلاب مه ىفوو

 لاوش رهش
 كباثا نيدلا داع لصح ةنسلا نم ةدعتلا يذ نم عباسلا تسلا موي ا يفو

 دحا هب رعشد و دلسلا روس نم برقو ىّلصملا لصوو قشمد رهاظب ةديرج هركسعل

 حايضلاو ةبلملا تلع هربخ فرعو حابصلا جلبت املف مهمون باقعا يف سانلا نوككل
 'قّرف دق ناكو ةلاجرلاو ليخلا تجرخو بابلا حتفو راوسالا ىلا اوعمتتجاو سانلا رقتو
 ءازاب ةصايخ ف وه فقوو ةراعلل فارطالا رئاسو جرملاو ةطوغلاو ناروح ىلا هركسع

 تشنو ةريغملا هلبخ نم ردحا عانتا يف هباحصا نم ادحا نكميال ثرحب قثشمد ركسع
 هلانككال مولع مجحاو ةرفاو لح نيشرفلا نم جرخو قشمد ركشع نيبو هلي برملا

 مانغالاو زامل لومخ نم ميديا ف لصحو يا ا كت يف هابارسس نم هد نع

 نم دب هبا يضل ةلئغ ىلع اوءاج منال ا ال. باث راقبالاو لاالاو

 ةثكما يف ةيهانتما ةرثدلا غئانغلاب

 يذزلا دارط نب يلع نيددلا فرش ريزولا لزعب دادغب ةمحان نم رابخالا تدروو

 ديهج نبا نيدلا ماظن ريزولا اهديلقتو هللا .نماب ىفتقملا مامالا ةراذو نع

 ةئامسمحو نيثلث دو 0 اة

 نيرئاغلا جنرفالا ليخ ىلع التسع ةلاركسع رورظب ربخلا درو اهم ناضمر رهش يف ٠

 لامشلا ةبحان نمربأسا درو اهيفو ٠.نيرساخ نيلوافم مهدوعو مهنم ةعامج لتقو اهيلع
 مو

 هذ



 حس ايرشر تح

 داضتعالاو قافت الا ىلع جن رفالا عم رمالا رقد ناك دوب. هوتي صتيزمالا: ١ دع قازغو هنسق
 تعقوو هعنمو هذارع نع دا ىف طالتخالاو هعفد يف عابامإلاو داعسالاو ةرزاو لاو

 الأام كلذ ىلع اوسمتلاو هولذي ام ءافوال نامذلاو ةدك ملا ناعألاب كلذ ىلع ةدهاملا

 مهببوقت ان 12 اهرو ةرقو هنواواميام.ىلخ مهل انوع نوكيل جبل لمجي انعم

 بهأتلا يف اوعرشو نيمدقملا براقا نم نئاهرلاو لاملا مهيلا لمحو كلذ ىلا اوممجاو

 نم عاّمجالا ىلع ثعبلاب اضعب مهضعب بتاكو داعسالاو ةرزاّوملل دادعتسالاو داحنالل

 لبق دارماو قشمد. نم برالا لين نع هدصو. كباتا: داعبا ىلع دالملاو لقاعملا رئاس

 دصقو جنرفالا بضع ىلع هراهظتساو هتكوش ةوقو هبطخ لاضعاو هرما لاحفتسا

0 
 ركحسع عم هدصقل مهعتجتو (1487) مزعلا اذه يف لالا ةدوص نَّشت نيحف

 ناروح ةم ةنحأت الاط ناضمر رهس نم سمادا دحالا موي ف انرادب هلزتم نع لخر: قشمد

 ةاغ م دم مازتعالا اذه ىلع ماقاو هنع اودعب نا مبلطو هثم اوبرق نا جنرفالا ٠ ءاقلل

 عايض ةدع قرحاف لاش نم نيب فيصل ءاعيرالا موب ٠ ءارذعب لزنو قشمد ةطوغ ةمحان ىلا

 لوزن: قّيحن نيح الاماشتم هيلات تبسلا موي. لحرو نيتلا اسَرح ىلا ةطوغلاو جرملا نم

 مهل لوذبلا ةلمج يف نوكي نا جنرفالا عم طرشلا ناكو ٠ مبعومج يف نادملاب جنرفالا
 تغرط نب. ميهربا نا قفن اف ميلا امميلستو تغرط نب ميهربا دي نم سايناب رغث عازقنا
 بحاص دنعر هفداصف انهيلع ةراغالل روص ةيحان ىلا هباحصا نم ضي دق ناك هملاو

 هرسكفايقثلاف قشمد لها داحلا ىلع جنرفالا داعسا ىلا الصاو هدصق يف ةكاطنا

 ونصحت ساناب ىلا مهنم يقب نم داعو هباحصا نم ريسي ”رفن هعمو ةعقولا يف لثقو
 امنع بذال لاجرلا نم هعمج نكما نمو مهديغو تلا يداو لاجر اهيلا اوعمجو اهم

 لزي ملو اهيلع لزنو قشمد ركسع يف نيدلا نيعم.ريمالا اهبلا ضبنف اهتود ةامارملاو

 جفرفالا ركسع نم رفاو قيرف هسعمو تابراحملا عاوناب اهل اًتياضمو تاقينجنملاب ابدا
 لاوش ةماع

 ناكرتلا يعدتس دفناو كبلعب ىلع لزن دق كباثا نيدلا دامج ريمالا ناب ريحا دروو

 ةيلاطلا لزت ملو اهنع اهل نيلزانملا عفدو سانناب دصقل لاوش. يف (اذك ) مهناطم نم

 ةنسلا نم ةجللا يذ رخا ىلا ةيضقلا هذه ىلع ةيراج

 لصوو ! اماوم رصف ا يشنو نب لضفالا ناب رصم ةمحان نم رابخالا تدروو
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 عئالطلا تفدلا لف اراد ىلع هلوزت دنع ناك ٠ اهنم زخالا عير رشع ثأأث ءاعيرالا موي يف

 ةسحان نم ركسع يف دلملا ىلا كلذ دعب فحزو دلملا ىلا نوقابلا مزهئاو ةعاجج رفظف

 ةزفاو ةعاج رفظظف ةنسلا نمرخالا دير :رفش مائي رشعو نماثلا ةعسطا ا 0
 نم مهنمو اًريساو الشق ىذم نم مهنف مهيف فيسلا قلطاو ةطوغلاو دلملا ثادحا نم

 ىلامت هللا فطا الو كالحلا ىلع مويلا اذه يف دلبلا فرمثاو ايو الاس دليلا ىلا داع
 ةلسارملا عباتو )١ ٠ برإا نع امايا كسماو لتق نم دعب رسا نع همّ ىلا داعو

 لامج رثاف امهعم حرتقي امو صمحو كاملعب هنع ضوعلا ذخاو دليلا لست يف فّطاتلاو

 ءامدلا نحو حالصلا نم هسبف امل ىمالا اذه يف لوخدلا كواملا جات نب دمحم نيددلا

 هركسعب فحزي لعجو هبف ةراشتسالا دنع هريغ ةءاباو ءامهدلا نوككسو لاعالا ةرامعو

 كفس نم اًقافُسا لازتلاو قييبضتلا يف غلاب الو لاتتلا يف قدصي مل ثيحب ةقرفتم مايا يف

 دمح (1487) نيدلا لامجب ًادتباو ٠ مناغلاو عئاقولا يف يف ًاتلاو ماعلا فاكتاك ءامدلا

 0 "هلع !ندم ذاصف ةبسلا نم ىلؤالل ىداجج يف هب لضتلا ازا ضرم كولا جات نب ظ

 نكي مو هكتار نم سأيلا عقو ادادتشا هب دتشسا نا ىلا ديزيو لقيو دوعيو ينو

 هب ر ةمحر ىلا راصو همن موت ىضق نا ىلا لالا هذه ىلع لزي لو و قار الو بط هنف

 نيدلا باهش هوخا همف بصا يذلا تقولا يف اسبنم نايعُس نم نماثلا ةعملا هليل ف

 اوحسو ةعاسلاو تقولا قافناو كلذ نم سانلا بجعف هللا امهمحر كولملا جات نب ةومحم

 سيدارفلاب هتّدج ةبرت يف نفذو زهجو هوسّدقو هللا
 هدلو بصب هدف ةملُث دس ىلع هدعب نم ىصالا باحصاو نيمدقلا يأر عمتجاف

 هل تذخلاو هناكم يف دمحم نيدلا لامج نب قبا دعس يلا ةلودلا سضغ ريمالا

 ةمدخلا يف قدصلاو ةعاطلا يف صالخالا ىلع ةددشملا نايالاب ةدك ملا دوبعلا كلذب
 اهبارطضا دعب رومالا تنكسو فاخلا لازو ريبدتلا حلصو رمالا ماقتساف ةحصانماو

 يف فحز ةيضتلا هذه كباتا نيدلا دامع فرع نيحو ١ اهشاحبتسا دعب سوفنلا ترقو
 ناكتف هتاملط ضعب هب لائيف هتافوب نيمدقملا ني يرجي فلخ“ يف اعماط دلبلا ىلا هركس

 اهثادحاو ىشمد دانجا نم فداصي ملو نظ ايف سكسملاب لالاو لما امم دضلاب مالا

 تفعض دقو هركسع ىللا (مفكتم دامف عاصلاو ةشوانملا ىلع ربصلاو عارقلا ىلع تاثا اّلا

 امرصاحو قشمد ىلع لزنو كباعب ةملف يكتز كباننا كلل. ةئسلا هذه يف نا: قرافلا لاق ١(
00-6 100 
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 هلجا هامح نم الا مهتم تافي ملو مهباصب صاف ُةّنكأ انسهيف ناك م ىلع رظبغو هسا
 كلذ لبق درو ربخلا ناك دقو . هثكحن نم هوعدبتساو .هلعف نم كلذ سانلا عشبتساف
 :اهركذ مدا ةنسلا نم رفص لوا ةعمجلا موي يف براثالا ةعاق كباتا نيدلا دام حاتتفاب
 ةعمجلا ةيل يف هكذ مدقت ام دعب ماشلا يف تثدح ةميظع ةفجر ناب رابخالا تدروو

 اهنم رفص نم نماثلا
 بحاص ىثنلو نب ناوضر لضفالا ريمالا ناب ربخلا درو اهنم ناضمر رهش يفو

 نيئماوملا ريما هللا نيددل ظفالا مامالا هحاص نم ةعم فاخ سال اهنم جبرخ رصمب مالا

 ديزمو ماكالاب هاثلث اهيلاو ىكباتالا نيكحتشك ةلودلا نيما ناو دخرص ىلا لصوو
 ناك رمال رصم بلاط هدنع نم داع مث ةدم هتماكو هتفايض يف ماقاو مارتحالاو ماظعالا
 همه فرص ناك ام لشي لو هيلع ريبدتلا كلذ دسف اهيلا لصو ملف هررق ببسو هرد
 ًامرتح الخبمو امركم رصقلا يف لقتعاف هبلا

 نب )١ دمحم نب يلع نسملا وبا مالسالا لاح مامالا بيقنلا يفوت اهفو (147”

 يذ نم رثع كلاثلا ءامبرالا موي يف ةممامالا ةسردلا يلوتم يعفاشلا يملسلا مدتفلا

 هقفتلا يف ميلا روفوب ادوهشم ناكو هللا همحر ةادغلا ةالد يف نحاس وهو اهنم ةدعقلا

 هلثم ىلا نتف هدقفل متل عقو ث ثدحب ةنامالاو نيدلاو ظعولاو ضئارفلا 17

 هدعب نم

 ةنامسمحو نثلثو عبرا ةئس

 0 ريثحا درو هيفو ٠ 20 لهتسم ةبئورلاب ع ءاثلثلا موي ةكرابملا ةنسلا هذه لوا

 صأتلا يف هعورشو اهنم ثّمشت ام مرتو اهو كيلعب ما بيترت نم كباتا نيدلا دامت

 هلوزنو ركسعلا يف اهنع هليحرب ريلا كلذ بيقع دروو اهتقباضم قشمد ةنيدم ىلع لوزنلل

 جات نب دم نيدلا لاج ريمالا ىلا هلوسر ذفتاو اهنم لوالا عبير رهش يف عاقبلا يف

 رابتخالا عش اع هنع ضوعيو هيلا دلبلا ميلست سائلا يف اهمحاص كباثا نب يروب كولملا

 قشمدرهاظ اراد ىلع لزتو عاقبلا نع لحرف هيف بغُر ام ىلا بجي ملف هيلع حارتقالاو

 سرد ام لّواو ةينيمالاو ةيلازعلا سّردم « ملسملا نبا» ىهذلا ظفاحلل ربعلا باتكيفو ١(
 هو+ ةئس ةلودلا نيما ةسردع



 اسال ةضتيشسا- ةنحدديست

 فت
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 لوح نوتنمي نيءالملا ةانلا رفثلا ةثلثلا ءالؤه ناكو ٠ اهيف هبوره دنع ىفتخاو اهلا أل

 فصتنا املف مهتداع يراج ىلع منكاما يف اودقر مالا اذه مهعمررق اًملف هري رس

 مهعم ناك رخا شارف حاصو هريرس ىلع هشارف يف هواتف هيلع اويشو همو اوتدحخو ليللا

 مالا رهظو ةعاقلا نم اوجرخ ثرحب مهرس اونخاو مهني مهرما اوربدو اضيا هولتقف
 .ةبب اهلا باب روس ىلع املصف نارخالا كلسمو هتبب بهو برهف هللا هنعا شغبلا بلطو
 لاما ةروصب كلسلعب بحاص هيخا كولملا جات نب دمحم نيردلا لاجج ريمالا ىلا 2-7

 صالا دقعو هصنم يف سلجف ناوا برقاو تقو عرسا يف قشمد ىلا لوصولاب ردابف

 لالا تررقتف هتمدخ يف ةحصانملاو ةعاطلا ىلع نايعالاو نيمدقملاو ءارمالا فاحتساو ُهل
 ءاّمْغلا تفشكتاو ةنئاكلا ترهظو ءافهدلا تنكسو

 هللا همحر نيدلا باه ريمالا ةدلاو كلما ةوفص نوتانا ىلا ( ربعا) ىهتنا نيحو
 اهدلو ىلع هلثم ثودحو مالا اذه تربكأو تفساو هملع تنؤحو تجعزناو تقلق

 اة فءابو لاخلا ةروصب هل ةملعم لصوملا ةئحانب' وهو كانا نيدلا ذام ريمالا.تاسارو
 هل ضعت. ربخلا ىلع فقو نيحف لافغا الو مواتت ريغ نم نأتلا فالق ضوبنلا ىلع هنّ

 هتصرح ال بهأتلا ىلا ماتهالا فرصو يضارلاب هلثم رارمتساب نكي و ضاعتمالا دعا

 ىلا مازتعالا 0147 دع ينثو هدصقل داثتحالاو هل دادعتسالاو هبلا تراشساو هيلع

 راخالا ترصائتو مارع 100 باطم لك غرم قشمد دصق يف د ماشلا ةم ةمحان

 دورو كلذ ىلت مم دادعتسالاو هبناج نم زر طايتشحالا عقوف قشمد ىلا ةعزعلا هذهب

 ركحسع يف ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشعلا سيمخلا موي يف كبلعب ىلع هلوزنب ربخلا
 دّدعلاو ةتاقلا لاجرلاب تنحش دت اهيلع هلوزن لبق تناك دقو .ريفغ مجو فشك
 هتنتر تمغتراو هتلاج تنكمت دقو رثأ نيدلا نيعم ىلا اهنف ةالولا عا درو هال
 اهلهال ةبراحملا لصاوو قيجانملا نم ةدع اهيلع يصنف هتلثماو ةلودلا يف هرماوا تذفنو

 يري امينجنم رشع ةعبرا اهيلع ةبوصنلا تاقينجنملا ةدع نا ليقو اهل ةقياضملا يف غلابو

 نا ىلا اهاح هذه لت ملو . كالحلا ىلع اهب نم فرشا ثيحب ارابنو اليل ةبونلاب اهيلع

 ةلهلا تيقبو بوقنلاو ةقياضملاو ءالملا نم اهلهاب لزن ام ةّدشا نامالاب اهحاتتفاب ربخسا درو

 مييت أب نيعم نم اوسيأ املف اهنع بذلاو اهتياهل نيبودنملا كارتالا نامه نم ةعامج اهيفو
 دعب كباتا نيدلا دام ىلا اهومّلس طبحلا ءالبلا نم مهذقني نم لوصوو نيعملا نم

 | قئمل هناما ضقنو هدهع ثكت هتكلم يف تلصح ملف .هنم قئثوتلاو هناما ذا
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 مهرثا يف ركسعلا يف نيدلا باهش ضومنو سايناب حان ىلع جنرفالا تراغ رهشلا اذه
 دليلا ىلا داعو مهردي ملذ

 اهب تّتها رهلظلا دعب ةئاه ةلزلز م ءاثلثلا .موي: يفو
 ضرالا اهب: تزتها ةناث ةرخالا ءاشع تقو ةعمجلا ةيل يف اهالثو تارم ثاث ضرالا

 ثلث اينم ثلثلا يف ةلزلزلا تداع رفص نم رشع عساتلا نينثالا ةبل يفو ٠تارم ةدع
 يف اهواتب ءاعبرالا لل يف تداعو ةرهاظلا ةنالاو ةرهاملا ةردقلا هذه بر كرامشف تام
 ةيحان نم نيدداولاو رافسلا تاقثلا نم رابخالا ترصانتو ةءمجلا ةليل نم ريخالا عبرلا
 دالبلا نم اهالاو امو بلح يف تناك اهناو تاروكذملا تافحرلا هذه ةفصب لامثلا

 روسلا ثّعشتو رودلا نم ريثكلا بلح يف مدهنا ثيحب نوكتي ام دشا لامعالاو لقاعملاو

 ىلع مهفرخ نم نع ىلا مهرود نم باح لما رهظو ةعلقلا ناردج تبرطضاو

 اها نوفي موقو قرع ةئامريدقت تعاج ةلزلزلا نا ياهلا نم رثكملا لوقيو ١ مهسوقت

 ءيش لك ىلع رداقلا نيملاعلا ٠ بر هللا كراش باوصلاو سيغلاب ملعا هللاو 5 7 نونا

 لئاه دعر ءاج ناسين نم عساتلل قفاوملا نابعش نم ريثع عباسلا تبسلا موي يفو
 رطم كلذ عم ءاج مث رهظلا لبق ةئاه تايلجو دئاز قربو تاهج ةدع نم فلتخم
 اهنزو ناكف دّربلا راكنم ةدحاو نزو هلا تاقثلا ضعب يكح لئاه دّربو عقولا ديدش
 رشع ةعبس تناكف ًةدحاو اونو نورخآ ناكو مهارد ةيناك جرماو ةطوغلا ةبحان يف
 راثلاو عرزلاو ريطلا نم اًريثك فلتاو ريطلا نم !ريثك لتقو امثرد

 ةنثاكلا ةثداطاب رصم ةمحان نم رامخالا تدرو لاوش نم فصنلا ءاعبرالا موي يفو

 ةلاجرلاو ةلابخا نم ريثكلا قلذلا نيقيرفلا نم مهننب لتق ثيحب اهب دانجالا نيب رصمب
 لاوش نم ني. رشعلاو يداملا ءاعبرالا موي راهن (146”) نم تاعاس تس يضم" ىلعو

 رودصلا هب تفجرو بواقلا اهل تءاترا ةئاه ”ةفحر تاء

 ةرب دملا ةثداللا ترهظ هتادغ يف ةنسلا نم لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمملا موب يفو

 وهو هشسارف يف هلتقو كباثا نيردلا ريهظ نب كولملا 4 نب دومح نيردلا باهّش ريمالا ىلع

 هبرقو ةعنطدا يذلا ىنمرالا شغبلا نيعاللا هنالغ ديب ةروكذملا ةعمنلا ةلدل يف همون يف

 يراكرلاو هيدل همون يف هب قثو يذلا مداخلا فسويو هيلع هلاغشل يف دمسعاو هبلا
 بلاط يلا سيفنلا هبتاك ىلا ربخلا اذه راهتشا دنع فحزلا عوقوو هيلاوح دقارلا شارفلا

 يقلا رادلا نم هذخا دلع قيرطلا ف هلثقو تالاماعملا ناويد يفوتسم ةردمح نب ليقع
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 رخاوا يف هيلا اهلاصيال نيبودنملا نيدلا داع باحصا 3 ةامحو صمح ةمحانب كباثا نيدلا

 اهنم ناضمر رهش

 0 نيدماوملا ريما هللاب دشارلا مامالا ناب قارعلا ةبحان 8 رامخالا تدروو

 | مكحلاو لزانلا ردقلل ىلامت هللا ىضقف للا ةيحان ىلا هجتوتو لصوملا نع لصف

 ل راضف هلع لمع ,لعو هل رزق عاب ناهفصا باب لظوواواللا

 تناكيف ةئسلا نم ناضمر رهش نم ني رشعلاو سداسلا ءانلثلا مرن يف اذنهش 1

 رهشا ةرشعو نيتتس بهشتسا نا ىلا هتفالخ

 ةلودلا ماسح نب «بدحالا نالسرا) ناغط ريمالا ةافوب ربما درو ةنسلا هذه يفو

 يكحو سماللا ل ماقتساو تنوابيزا تان ات يفرق ريمالا هدلو ةناكيم يف صتناو نسدل دس

 وخان نم زفلتو سوفنلا اهركتت روكحاو ريتا فّرجعتلاو ملظلا يف ت تاداكح ةنع

 ١١ بواقلا

 ةبامجحو نيثاثو ضلت خب

 مالا عمتجا هشو مرحملا لهتسم ا ورلاب ةعمجلا موي داع ريمألا عمتحا هفو محملا لهتسم انثورلاب ةعمحلا مول ةبسلا هذه لو
 عمتجا دقو صم“ رهاظب نيدلا باهّس ريمالا ةدلاو كلملا ةوفص نوتاْاِب كياثا نيدلا

 2 )ع يفو ٠ كلذ ريغو قشمدو مورلاو رصمو ناطاسلاو ةفيلخلا لسُر نم ةرفاو ةعاجج هدنع

 وهو ىئمملا اذه يف ىكز كباتا لسار لتق" املف ؟ انيدياب انالوم ةلود ليزن اننا يف بسلا امو : لاتف
 ٌ دقعلا دقعو بيجأف صمح ىلع قم

 نبا يلرق ةلودلا ماسح نيقرافايم ىلا لصو همس هنس يف نا : هيرات يف قرافا لاقو ١(

 نيدلا رخف ريمالا دنع نم رسزولا رضح هذي ةنس يف نا: ضيا لاقو . نزرا بحاص بدحالا

 ماسح ديعسلا تنب نوتاخ ةرون ىلع دقعو سلدب و نزرا بحاص نالسرا نافط نب هاش تلود

 (يقرق) قوق ةلودلا ماسح تاء ناك همسه ةنس يف ناو .رانيد فلا نيسمخ ىلع ( شاترت) نيدلا
 هاش تاود همال هاخا ذفنو ه+٠ هنس ىلا نالسرا توقاي نيدلا سمش هوخا ةرامالا يلوو نزراب

 يلامي هرسو ةنس ىف هتوم ناكو . هتوم دعب دواد ربمالا دالب ذخاو سع ال 3 كبانا ةءدخ ىلا

 ولابو ( ترهترخ ) تيب رخو افك نصح نالسرا ارق نيدلا رخف نيمألا هذلو هل 3030
 ناضمر رهش لهتسم تبسلا مون نالسرا توقاي تام مث . درجزانم هعلق شمغت نالسرا هداو ُكلمو

 هب دامو هذخاف كباتا ركسعم ىلا هما جّوز ناكو ( ريزولا) بويا نيدلا ءايض راسو ه+.٠ ةئس
 هيخاو هيبا ةيالو عيمح كلمو ةرامالاب دبتساو دالبلا كلمو نزرا ىلا
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 هذهب بلح لها ًارسو نابعش نم رشع ىداللا تبسلا موي يف كلذو مهنم ريسبلا
 اميظع لدالرتم ةياوذلا

 0 عل نينثالا هو موب يف ٠ يي 0106 ةكرا ىلا دك

 ٠١ ترصانتو ٠ مهسوفت ىلع اتوخ دنملا نم باطرفك يف (مقم ناك نم برهف ةرعلا دل
 بلح ةيخ ىلا قترا نب دواد ريمالا دلو عم تارْغلا نائكرتلا ركسع روبعب رابخالا

 4 ضيا 01 قاثمد 0 1 0 قيرف ضمنو 0 0 مورلا ف 1

 0 3 نيرشعو ةثلث اهلع هي ةده ناكو ني رساخ 1 عْمجو ناكرتلا
 ةنسلا نم ناضمر رهش نم نماثلا (145”) دحالا موي هدوع يف ةكاطنا ىلا مورلا كلم

 اهجاعزتا دعب بواقلا تنكسو مهدالب ىلا مهلمحر يف مورلا ماتاب رابخالا تلصاوتو
 اهلجوو مبنم اهتلقو

 0 يروزرهشلا نبا نيدلا ء ءا هب يضاقلا 000 دروو

 هب نفدو ْنيفص دهشم ىلا لمحو ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع سداسلا تدسلا

 ىضاقلا يفوت ةنسلا هذه يفو٠ )١ ةبقث ةظقيو ةذفان ة#ثو ةيضام ةيزع بحاص ناكو
 نم فصنلا ةعمجلا هلل يف هللا همحر يميمتلا فلخ نب هللا ةبه نب دمحم حتفلا وبا زعالا
 سفنلا ماكو ةّورملا يوذ نيصّصختملا نم ناكو ناضمر رهش

 باه ريمالا ىلا كباثا نيدلا دامع ريمالا نم تالسارملا تددرت ةنسلا هذه يفو

 ريمالا ةنا و كاملا ةوفص نونا هتدلاو نيبو ةندب ةلصولا داعنا سائلا يف نيدلا

 دقعلا اه ىلوت دم ىشمك نم بدن و همق ىمالا رقثساو كلذ ىلا ببجا نا ىلا ىلواج

 لاطا تررقتو ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع عباسلا نينثالا موي يف صمخب همم يف

 اا أ نيدلا نيعمريمالا اهلاول اهنع ضّرعو ةعلقلا عم اهمّلستف هيل | صمح ميلسَت ىلع

 ل ىلا اهراد نم نيدلا باهّس ةدلاو كلملا ةوفص نوتاذحا ع 7) نييرعب

 ةاضقل) ءاضق نيدلا مجن هدلو يلوو اجب نفدو ةقرلاب 0 هنأ : هخيرات يف قرافل) لاق )0

 ْ نبا طبس لاقو .اهبحاص ناخرق لثقو صم يكنز مّن 3 ةئسأ| هذه يف نا اضيا لاقو 6

 (جوازب ) شوارب عنتماف ةيضاملا ةنسلا يف اهبلط ميد نوتاخلاب يكنز كباتا جوزت يف يزوملا

 د



 - دست 335647073 وص يع ا ع

 ةديدف ادب

 يجوجت حال 55

 5 ل0 0-7

 كلذ دعب ركذيو فرع دق ام مايالا هذه يف هودمتعا امذ مورلا ىذ نم ىضم دق
 موي يف طالبلا ةنيدم ةيحان نم اورهظ مهنا كلذو محملاءفاد مبجورخو محلاوحا أدس

 مدع دحالا موي يف يداولاب ةعازب نصح ىلع ةلفغ اولزنو مهعوص نم ريبكلا سيمخلا

 ىلا مهنم سة سلا نم بجر رشع .عسات. يف بلح فارطا ىلع لس ا

 اوزرحتو مهنا اوُمْضو اورذحف مورلاب باجي نم اورذناو كرت رفاك نم ”ةعامج سلح

 نم مطل ةعمأتسملا نم راذنالا اذه ناكو ةليلب ةراغالا لبقا 6 و اودفتساو اوطّنحمو

 ةرفاو رتلمج ىلع مهتداع يف مورلا لمتشا طامتحالاو ةيتااالعم دعبو ٠ ةمحرو ىلباعت هللا

 كباتا نيدلا دامت ىلا ىضم نم مهئايعا نم بلح لها ذفناو اهبحاوضو بلح لها نم

 ةبشانلاو ةلاجرلاو ةلاخا نم هنكما نم مهلا ضهناف صمح ىلع مين وهو هب ًاًخرصتسم

 هيلا نم بحر نم نيرشعو عباسلا ف عيمجلا لصحو ةرفاولا ددعلاو ةلامنلاو

 هترراحو هته اضمو هرصح دعب ةعازب نصح نيو مورلا كلمت رابخالا تدروو

 هملست دعب هلهاي ردغو نامالاب بجر نم ني رشعلاو سماخلا تدسلا موي يف تاةضجنملاب

 رس ةئاغاثو فلا ةسمح اوناك مهنا ليقو م هاصحاو مب ددغ نم عمجو مهن :امأو

 دعب كلملا ماقاو سمن ةئاعبرا ريدقت مهريغو ا 3 دوهشلا نم ةعامجو ةعازب يضاق

 ناخدلاب اوكلف ةعامج اهنف ىفتخا تاراغم ىلع ندي مايا ةرشع هناك كلذ

 موي يف اهنع اولحرو ةروعانلا ضرا مورلا لزن نابعُس نم سماكا ءاعيرالا مول يفو

 نباو اهمحاص دلنعر مهمدقمو ةيكاطنا ركب معمو باجي اوزاتحاو هنمأث سيمخلا

 كللملا كهنود قيلقلا ضراو قيوف رب ىلع مهمايخ اوبصنو بلح ىلع اولزتف نيلسوح

 اهبلا حرجو مغلا 0 ةنارق ' ةيحأن نم اهيبرغو باح يليق نم هلجرو هلبخ يف مدغ نم

 نم برضو اوحرجو مييف اواَتعف مييلع ترفظو اين ثادحا نم ةرفاو ةقرف

 اواحرو لئالق مابا يلح ىلع اوماقاو مهمتي ىلا نيبئاخ اوثكتاو كل ”مدقم مورلا

 براثالا ةعلقب نم فاخو عدلص ضرا ىلا نيلمشقم نابعس نمأث ء اعيرالا موب ةادغ اهنع

 كلذ مورلا فرعو اهنئازخ يف رانلا اوحرطو نابْعش عسات سيمخا موي يف اهنم اوبرهف
 اوألاو اهف ام اوزاحو اهتتكاامو اهملع تازنو ةعلقلا ىلا ةفئاط ملم تصنف

 اههتدنخو برآنالا ضبر ىلا ةعازب ندح نم ميديا ف نيدلا ىرسالاو ابامسلا

 ركبت يف ضهن اهنع مورلا لازعناو كاذ بلجن فانلا راوس ريمالا فرع ثيحي

 الا نييبسملاو نيروسألا صاختساو مهرهقو م. عقواف براثالاب مهكرداو بلح

 مو
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 ١ بلح لهاو نيملسما رات نم ةعاج لحاسلا روغثو ةيكاطناب اوضبقو مهيلع هللا هرهظا
 6-5 ةزخالا ىدامج يف لجر ةئامسح ريدقت رالف

 000١| كو صيخي كبل ىلا هلوسد لوو دادغيب دوعنم ناطلسلا تس اهفو
 0 ىداج نم فصنلا دحالا موب يفد ١٠ جاييدلا رع مشو بوردلاو ووغثلاب مورلا

 - نيدلا باهش عم هرما دسف دقو جنرفالا ةبحان ىلا هركسع يف قشمد نع جاوزب ديمالا

 - دوهظو هرما داسفب هيلع يدونو رشلا لامعتسا ىلع مادقاو هيف .ةيفرجمل قشمد بحاص
 ' هسا اهو ةدم دلبلا رهاظب ماقاو هلعف ءوس يف هيهانتو هلهج ةرثكو هركمو هردغ

 - نيدلا باهش هيلع لمعف لامالا ةياغ اًمابم لاخلا يقتسم هبف ماقاو دلبلا لخدو حلصنا
 ” ٠.ةنئسلا نم نابعش نم سداسلا نيئثالا موب يف ةسبشلا يدياب قشمد ةعلقشب هلتقو

 0 نم شحوتس ةساو اهركذا اًروما هيلع مقن دق ناك نيددلا باهش نا كلذ يف ببسلاو

 5 هسنآو هلتق يف ةمحلا لحاف تاقالطالاو تاقفنلا يف ةقزع عافترالا لاع ثسعو اهاجال

 ِ وع .ةعلقلاب هراد يف درولا ة ف هدنع لصحو ةلهستم ه4 هيف ةصرفغلا دجو نيح ىلا ةنمطو

 ١ ضم اودكتم نيحغ هلتق مهعم دّرقو هباكر باحصا ةيسمشلا نمرالا نم ةعاج 4 ل

 7 اهب نفدف هتجوزل ةينملا ةربقملا ىلا ءاسك يف اًقوفلم هوجرخاو هولتق هباحصا نم ةواخجب

 ' ومالا ىلع نيدلا باهش علخ ةنسلا نم نابعش نم رشع عباسلا دحالا موي يفو
 0 ىلا ةبجملا سما درو ةيكي انالاب يطور ةرالسم ةسالا صم / ررقو أ نييدلا نيعم

 لاعال رئاس يف ريرفتلاو ريبدتلا درو امهيسفنب بتطو زكا نيدلا دسا بجاملا ريمالا
 ١ ابنا لا مالكة نالو

 ش 1 : يف 0 كلم لوزأب لايكلا ةيحان نم دايخالا تدرو رهشلا (144”) اذه يفو

 '0تلالتكاو قيجاتملا نم ةدع اهلع بصنو اهللغ اًعناضمو اهن اًرصاح ريش ىلع هركسع

 7 عم كالهلا ىلع تفرشا ثيحن نيملسملا نم ةعامج اهبف لتقو اهلها نيبو ةنبب برحلا
 7 ءازاب هنركو برملا تالآو حالسلاو ةلاجرلاب اهدادما يف كباتا نيدلا دامع ريمالا ةغلابم

 7 ةّيضقلا هذه ىلع اولازي ملو مهنم هب رفظي نب كتفيو مهفارطا ىلع هلبخم لوحي مورلا
 " ماشلا لهاب ىلاعت هللا فطلو اهيف ضرغلا غولب نم اوسئيو اهيلع ماقملا مست نا ىلا
 7 ميليحرب سانلا رشيتساو ةيكاطنا ىلا ريش نع مبايحر ربخ دروو هتمحرب مهكرادتو

 ١ ةمعنلا هذه ىلع دمحلا ىلاعت هللف نيلاذ ريغ نيلولفمو نيرفاظ ريغ ني, رساخ مهدرعو

 /: امياتتم الصاوتم ركشلاو ماد



 ا لل

 يجب اهكلم لقاعلاو دالبلا دعب اهريغ مهيديا يف يقب ناكامو ناورم لآ ةّبقب نم
 ةعنماو ةناصلا نم رةباغ ىلع يشو مهل اهبصن ةديكمو مهيلع اهلمحا

 مهرقل اسهب مورلا نم نّصحتلاو اهقدانخ رغحو اهنيصحت يف بلح لها عرش اهيفو
 ىمجعلا ىلاط يلا نب ىلع نساحملا ابا هريزو لزع كباتا نيدلا داع ناب ربخا دروو ٠ اهنم

 هب مانقلا خلع تع انف تالماسملا نم هيلع رسسكتاوأ فاو لام ترسب هلقتعاو هيلع ضبقو
 همسي بلي ةعلقلا يف القتعم يبو هتيداتب صالخلاو

 ةنامسحو نيثاثو نيتنثا ةئس

 نسح بجاى ا لصو هشو لوليا نم نورشعلا وهو مرحملا لهتسم نينثالا مول اهوا ِ ظ

 رشع عبار يفو . كباتا نيدلا داع كلملا لوسر هعمو مورلا كّلمتم ىلا لسرأ ناك يذلا
 كلف عاقبلا ةبحان ىلا اهجوتم اهنع لحرو ةامح ىلا هركسع يف كباتا لصو مارحملا
 نم ساناب يىلاو تغرط نب مهرب هتعاط يف لخدو نييقشمدلا يديا نم لدجملا نصح

 ليقو لصولملا لامعاو ةريزلاب تءاج ةميظع ةلزاذ ناب رفص يف ربخلا دروو ٠ قشمد لمع
 لئاوا يفو ٠ اهلها نم رفاو ريثك قلخ اهيف كلاهو ضرالا نم عضاوم ةّدع تكلها اهنا

 لصوو دمحم ناطلسلا نب دوعسم ناطلسلا لوسر نا ليقو ةنسلا نم لوالا عبد رهشس

 اهيف هيثان نيدلا ريصن تك تلصوو كباثا نيدلا داعل لماكلا فيرشتلاب لصوملا ىلا
 اهاح حرش

 نا ركّذو هراد ببنو يجيرفالا اكرط ىلع ضيق ةكاطنا بحاص ناب ربا دروو

 طرش ةيكاطنا بحاص دنمر نيبو هنيب حلصلا رّرقت ال مورلا كلم نا كلذ يف بسلا
 هلم ىرج ام ىلع مورلا لبق نم (اذك ) اكرتب ةيكاطناب بصني نا طورشلا ةلمج يف

 مورلا كلمتم ىلا ةيكاطنا بحاص دنمر جرخو دعب ايف مسرلا اذه ضقتنا مث ايدق مسرلا

 ىلا داعو :ةءداوملاو ةندهلا ةعم رزقو جابيدلا جرب هركسع (144 7 يف مين وهو

 اهيلع لزنو رخالا عبر رهش يف ةامح ىلا قشمد نع كباتا نيدلا دام داع اهو ٠ ةيكاطنا

 اهلا رضاع اهيلع لزأذ صمم ىلا اهثع لحرو

 اورهظاو مهنيبو كباتا نيدلا دامح نيب ةرقتسملا ةندحلا جنرفالا ضقن ةئسلا هذه يفو
 نيح منع فكتاو ميمدقل هعانطصا دعب داسفلاو ثسعلا يف اوعرشو دانعلاو قاقْشلا



 ا 1 ةيوتامم

 000 الو, ةسيسفتم رلامآو .ةحرشنم رودصب .دوملل هأتلا يفااوعرشو ميواق هتفرعب

 . رورسلا راهظاو مهيّقلتل ماعو صاخ نم هيف نم لك جخ دلبلا نم اوبرق نيحو مهرساب
 1 بجر نم لوالا رشعلا يف دلملا اواخدو ميمدقع جاهتبالاو طامتغالاو مهدوعب راشدتسالاو

 ١ اراثيالا ةّيضق ىلع ترمتساو دادسلا جهنم ىلع مهلاوحا تماقتساف ةروكانملا ةنلبلا نم

 : امج مسد لك ىلع. اورجاو هريغو كلام نم مهل ضيع ام عيمج مهيلع ديعأو دارللاو
 ١" اهنشك قةئغو اهدادتشا دعب هذ ىلاعت هللا اهجرف دس نم مكف ٠ ليجبتو ماكاو

 ا ١ اهمالظا دعب هفطاب

 لاقعلا لحك ةجرف هل ر 2 هالا نم سوفنلا عزجت عر

 001١| زج يف ماق.انهب نمدالا مدقم ناب رضم ةبخان.نمربخا درو:ةنسلا هذه يفو
 ' ماتاو هرصق يف هبلا فحزو ديلا دبع نوميملا يلا هللا نيدل ظفاملا ماءالا اهمحاص
 ” يف ببسلا نا ليقو ٠ مزبناو لذخلاذ التقو اًدوخ ةنع دلما رثكأ ذاعف ُهل رصاحملاك هيلع

 7 هلمحو هيلع ىمالا اذه ظلنف هلتق ربخ هيلع درو ديعصلا يف نمرالا مدقمل خا نوك كلذ
 ظ اعورن اًقئاخ هراد مزاو ةنع يفغ ثيحب هرما فطلث هنا مث ةنم ناك ام ىلع

 7 نايكرتلا نم هعجو هدشح نمو ركسعلا يف جاوزب ريمالا ضب: ةئسلا نم بجر يفو

 - مه نيكف جنرفالا نم هليخ يف اهمحاص هيلا الهلي هج عبازلا يف سلبارط ةنخاتملا

 مهومزهف ءانمكك | مهيلع ترهظ ةروكلاب فورعملا عضوملاب اواصح املف عضاوم ةدع يف

 كانه يذلا نصللا ىلع مجهو ريسبلا الا مهنم تلغي ى مهزثكا يف فيسلا 0
 لصحو ريثكلا لاما هسفن يف لذب نم رساو عابتالاو نيمدقملا نم هيف نم لتقو ةبهنف

 ةريثكلا ةمسقلا هركسعلو هل

 ارذلا باهش نيبو نيدلا دامع نيب ةعداؤملاو ةنداهملا ترّرقت' ةنسلا نم لاوش يفو

 مورلا كلمسشم دوعب ربخلا درو اهنم ةجللا يذ يفو . تيكحأ ةدعاق ىلع قشمد بحاص
 "' (148”) ةنم نيرشعلاو يناثلا يف اهلمع نم نيررعب ةيحان ىلا ةيكاطنا نع هركسع يف

 "2 ةرفاو ةرسب بلح يف هنع ئانلا داوس ريمالا رفظو كباتا نيدلا دام ىلا هلوسر ذفنار
 بلح ىلا مهب لخدو اضعب رساو اضعب لتقف مورلا ركسع نم ددعلا

 5 خاّتملا ةملق كلم قترا نب يزاغ ليا نب شاترت نيدلا ماسح ناب ربْخلا دروو

 دمحا نب ىبع ةلودلا سمش ريمالا نم اهذخا قرافلا خيرات يفو :خايحلا :لصالا يفو ١(
 ناورم نب نبدلا ماظن نبا



 عسا اان | بح

 (١ذك) هيخاو دوعسم ناطلسلا يركسع ءاقتلاب قارعلا ةيحان نم رامخالا تدروو

 نم لتقو ةركو دواد ناطلسلا ركسع ىلع رهظ دوعسم ناطلسلا ركسع ناو دواد

 (اذك» ةئسلا نم ةرفاو ةعامج هدائجاو هيمدقم
 بسملا سراوفلا يلا ةلودلا عاجش ريمالا نم تالسارلا تددرت ١*5 ةئس يفو

 نيكتشكةلودلا نيما ريمالا بتكو دخرصب نيميقملا ةعاجو يفوصلا نيسلحا نب يلع نبا
 لكيلا ىلاو كولملا جات نب دومحم نيدلا باهش ريمالا ىلا دخرصب يلاولا يكبتنالا

 قسد ا كرللا ىف : هل نذالا سائلا يف زكا نيدلا دسا بجاحلاو جاوزب ةلودلا

 ملو مهيلع ابهنم بوصغم لك ةداعاو مهلا مهالما نم ضف ام ةداعا يف لاكسلاو

 لالا ترزق نا ىلا ةرتاوتم هملط يف ىّتْككاو ةرصانتم بالا اذه يف تالسارأا لت

 اه نوموش دائحالا تايغاو مسرب ةطّسقم ٍةليعم .ةلاصم ىلع هب هللا ةباجالاو كلذ ف

 ناو اهتكلمتي لامالا قّمحتتو اهيدّأَتب لاوحالا حلصت ةنتبملا اهتاقواو ةنرعملا امش ٍق

 هنف تمنو ةسائرلاب روشنلا هل ىتُكو هركذ مدقلا ريمالا ىلا دلملا يف ةسائرلا صا دري

 هتوعنو هباقلا ىلا اًهاضم مالسالا دّهمم نيدلا دي رم لجالا سيئرلا ريمالاب هفاصوا عم

 ةرقتسملا ةميقملا ةدعاقلاو مادعملا ةداعلا ىلع اننا ةسائرلا ْي مس لا نوكي ناو ةمدقتما

 بّشُكلا تذفنو ضارعلا رئاسو ةلاكولا راد يف تايراملا موسرلاو تابجاولاو تاياهللا يف
 نيذاو دليلا ىلا دوعلا يف مش نذالاو هودرتقا اع فاعسألاو ع ام ىلا ةباجالاب مهلا

 (148”*) ديك أو نال بييطتلاو ةمشكلا ةسارحو راما هلا نم هيلع نومدقيا ع

 تجبتباو مهسوفن هب ترس لاخلا هذه نم مهيلا ردص ام ىلع فوقولا دئعف٠ فل

 ةفالخلا يف

 ىلا ه١ ةنس رفص يف يئز كباتا عم جرخ ةناف دشارلا نم ناك ام اماوذ اضيا فّنصملا لاقو
 يقب و يلع يلا ريزولا يخا نبا ةقدص نب اضرأ| وب نيدلا لالجو ييرلا ةاضقلا يضاق “ هعموف لصوملا

 ىضمو كباتا نع لصفناو لصوملا ىلا داع مث 3 مايا ماقاو نيبصن باب للا لصوف 31

 لخدو دواد ناطلسلا دصق ليقو .رجنس ناطاسلا ىلا يفضي و نة ٌقح دوخي ناظلشلا' للا

 هول_تةو هيلع اولخدو ةدحالالا نم موق ه هيلع جرخ ناهفصا براق الف ةفالملا ىلا 0 قح هياع

 برأ ىلع ناهفصا نم ناثسرهش ةنيدم يف امم نفدو ناهفصا ىلا لمحو هسا ةئس ناضءر ريش يف
 هل عيوب_ثيح نم هتفالخ كتناكو ة ةرطنقلا ىلع ذوردنز ٠ ءام ىلع نيئرقلا يذ ةززبا نم اهنا لاقي و

 هلق نم تاطلسلا ذئفن:نا ليقو اصقانو |دئاز روش شع دحا يفتقملا عيوب نا ىلا هيبا لْدق دعب

 ةدهحالملا مسالا لعجو
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 صم ىلع لزؤنو ةنسلا نم ناضمر رهس نم رشع سداسلا ةعملا موي يف باح نع

 مورلا كلمتم لوسر هيلا لصوو اهلتاقو اهب مدخو

 0 هوباو وه بالا بحاح وه ناكو بجاحلا نب يلع مماقلا وبا ةلودلا 50 ينثدح دقلو

 يلع اي : : لاقو يفاعدتسا بادرسلا يف ءارمالا دشارلا عمج أ : : لاق دشارلا يدب ناب هدحو

 لكَح جرا ديا يفاذ كفيس يفيس قبسي نا رذح| : لاقو ( فيس هديب ناكو) تيل اذ لله

 اورّغو اولخد ابر 000 0 داع ماج نم قت اقف بشل لقاح, باذزتلا اهنا

 0 بن ينز كباتا نا : لاقف . ربخلا ام: لاقف هءاج حباصلاو بادرسلا حتفب سا مث. يريغ اواوو
 قّقح الو ناورهنلا ربعو ل صوف ناطلسلا ماو ةدمقلا يذ يف لصوملا بلطو) . رهاطلا مرحلا
 نم هعم ذخاو رادلا ىلا لخدو هدي نم فيسلا ىرف ( مزغنا ناورهتلاب ناطلسلا لوزت كباتا

 يني رلا ةاضقلا يضاق ةفف رعاك يا كلذ لثم ُهئم يناطعاو ةميق ' فاش 6 ام رهاوحلا

 ىلع يتز كباثا قملو انجرخو جرخف ةقدص (نبا) اًضرلا ابا نيدلا لالج رزوتسا دق ناكو

 ' لصوملا قي رط
 ًالخدو دادنب ناطاسلا لخد مويلا كلذ ةركب ناك ًاملف :هّللا ةمحر نيدلا دي كوم ديعسلا لاق

 0 ناك ًاملف ةرسو ةنس ةدعقلا يذ شاع انوخد ناكو انرود ف نحن انازنو هراد يف لزتف هعم

 . مث نايضلاب انطوطخو هلطخ نخاف لمني انف. ةنذاتناوأاةللم ناو اةنطلاملا راد ىلا ريزولا ىضه دغلا
 يبا ريمالا دنع انرضحو ه٠ ةنس ةدعقلا يذ رشع عباس نينثالا موب انحبصاو اندود ىلا د

 ”اديلعاو ناطلسلا ةءاطو ةفاللا رماب مايقلا هبط طرب هسا انن دمتو همم نيزولا كردمتو هللا دبع

 : ىلا ائيضمو نع انلصفناو كلذب يضرف « كيلع ةحرتقا ام عيمج ناطاسلا نم كلذ ائمض دق اننا
 ٠ ةوعيابق دقلا نه ناك اذا : ناطلسلا لاقف هيلع تطرش اب يضر ُهناو ىرج ام هانملعاو ناطاسلا
 قيلت ال ءايشاو ءانغلا حلصت يتلا تال ن. ءايشا رادلا نم انجرخاو رادلا ىلا اندعص انحبصا ملف
 نيدلا دامع يضاقلا كلذ قنتماو وملخب ءاملعلا قفاف سخلا برش هنا رادلا لها نم ةعامح دهشو
 عمتجاو هللا همحر يفاشلا باحصا يضاق ناكو بسنحلا يخركلا نبا دمح| رهاط وبا ةاضقلا فرش
 هوعلخيف رباكالاو ءايلعلا

 ُبقللا نم هب. ىمسي ام اهيف ةعقر ةئلوانو انثدحتو اناو نزختللا لخاضو ريزولا هيلا لخدو
 : ةفياخلا يل لاقف ٠ يلا كلذ : لاقف هللا دجنتسملاو هللا رماب ”يضتسملاو هللا رمال يقتقملا اهيف ناكو
 تطيل : لاقو اهلَيقو ريزولا تدي 4 ادع . كرابم : لاقف ٠ هللا رمال يفئقملا : تاقف . ىزرت ام

 اهذخا مم هداهتجاو هللا لوسر ة ةدسو هللا تلاتك ىلع نيئموملا سيما هللا نعال يفتقملا انالومو انديس

 ا عشان :اهتأبق نا دعب تلقو هدي تذخا مم كلذ لثم ىلع ةنيابو اهلبقو نزلا بحاص

 ةيالو يف هنيخا نباو هاكاو هابا هيلع تعبي ام ىلع نيئماوملا ريفإ هللا رمال يفنتقملا ماعالا انالومو

 هذا/ هند ىلإ تيقبو ه٠ ةئس رادلا ةلاكو يف ةتمدخ ال هللاب رهظتسملا مامالا تعباب تنكو ٠> ٍهدهع
 لغدو رادلا ىلا لخدو هدنع نم انمق مث ع (دشارلاو دشرتسملا تعباب و ءاشنالا ناويد 2010 31

 ؛ ء ةعباب و مايا هنلث دعي دوعسم ناطلسلا رضحو هوعيابق ما سانلا رباكأو ةاضقلاو ءاهقفلاو ءاملعلا

 رقتساو ردالا هل دبتساو هتلود باب را عيمجو بجاح ريمالاو اجاوخ نم هباحصا عيمح هعياب و
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 كاذ اوفرع املف ٠ جنرفالا يدبا نم ةعزتسنيل نيزعمب فورعلا: نصلا ىلع لزتو ةئسلا
 هد كاع نمل دا تحايل[ هتياهل اسرق اولزنو اوعمت

 يملا جنرفالا يديا نيب كارتالا نم قيرف مزهئاف ناعما ىقتلاو انيك
 ءائمكلا نم م أنك نم يف نيدلا داع ميله مهي لزنم ىلا مهدوع دنع ةرفاو

 مهيلع لزن ام اود هاشو ميخلا نم اوبرق نيحو داوسلاو لاقثالا كلمو ةلاجرلا عقواو

 رساو اتق مهقحو مهرسكُن نيدلا داع ركسع مييلع لمحو اواشفو اواذتل هيلو

 نيدلا دامع داعو ثاثالاو داوسلاو عاركلا نم ريثكلا ءيثلا مئانغلا نم مهل لصحو

 جنرفالا يدقم نم هعماجي نمو روجابا دنك مبكلم هيلا مزهنا دقو ٠ نيرعب نصح ىلا
 اولازي, ملو روكذملا نضحلا يف مهرصحو مهيلع لزتف فوخلاو فعضلا نم ةياغ ىلع مهو
 مهليخ اواكحاف توقلا نم مهدنع ام دقن نا ىلا ةبراحملاو ةّقاضملا يف لالا هذه ىلع

 بحاصو نيلسوج نبا ىلا اومضناو مهلقاعمو مهدالب يف جنرفالا نم يتب نم عّبجتو

 نيرعب نصح يف نيروصحلا نيلوذخلا ةرصن نيدلاط اوراسو اودشتحاو ةيكاطنا

 صو كلانا ركسع نم اوبرق نيخ- كالهلاو فوذلاو ةّدشلا نم هيف مه امم مهصاختو
 هتعاط نم مهيلع هحرتقا ام ىلع مهدهاعو منَ أ نا لالا تضتقا كاذب هدنع ربخلا
 نم داعو مهنم نصحلا مّلستو مهتلطاو هيلا اهتولمجي رانيد فلا نيسمخ مهيلع درقو

 ظ مهترصنل عمتجا ناك
 ريما هللاب دشارلا ةفيلخلا (142) مامالا ناب ريخخلا درو اهنم ناضمر رهش يفو

 عمتجا ناو ةغارم ىلا ادصاق لصوملا نع لصف دق ناك هللاب دشيتسلا نبا نينمؤلا

 عم امهثم دحاو لك اهررق تاريرتو ثيداحا امهننب ىرجو دومحم نب دواد ناطلسلاب

 هركسع يف لحر كباتا نيدلا دامع ريمالا ناب لامثلا ةبحان نم رامخالا تدروو ٠ 1) رخالا

 ةنس رخآ يف سائلا هعياب ناكو هبا ةقب رط ىلع دشارلا ناكو : هيرات يف قرافلا لاق ١(
 لاقو . ةفاللا هتيلوت نم ناطلسلا فرحنا اذهلف :ةمهو يأر اذ سفالا في رش اًمهش ناكو هالو

 لصوملا ىلا يكنز كباثا ىلا ففنو رقتساو ٌدبتساو سانلا ُهعباب دق هيبا لثق دعب ناك هنا ضيا
 نوكتو كباثا دنع يذلا دومحم نبا نالسرا بلا كلملا يف ةنطاسلا نوكنت نا هل نمضو ةاعدسسا
 يقبو ةنطاسلا رود دحا ٍق اورقلا نالنا: لارتو دادغب ىلا كبانا لرزتف همكحي ةفالخلاو ةّكياتالا
 ادق نم ناطلملا تق ايلف . يب فلا بناملا يف مشن دافني بط اتراك هلصو نا ىلا

 مهرساب ءارمالا :عمتجتف هيغ ةبلوت نم دب ال هناو لاملا دشارلا ققح ناورهنلا نم ابيزف لزتو

 باذرسلا' قبطي .ناب مّدقنو و بادرس يف ءافلخلا ينب .نم رادلا يف اوناك نيذلا



 بل  ؟مهرالا مس

 ربجاو ريغب امزح امد حابا وا ناطلسلا ةبراح دصقو هراد نم عيرخ ىتم هنا نّئضتنت
 ' ةفالخلا ةدهع نم جرخو ةلطاب هتعس تناكهتهج الو هلح ريغ نمر لام لعل ىلا ادب قمتوا

 '.قَللَذ ناكف ناضالاو ءانهقنلاو ةاضّقلا' هسفن :ىلع دهشا كاذبو بجاولل: ان دعتم ناكو
 00 هرع ١ ضقنو هعلخ يف ةجحلا دكو ا

 ةئامسحو نيثلثو ىدحا ةنس

 "يف ةينيطنطسقلا نم ينايلاك مورلا كتم روهظب دابخالا تدرو ةئسسلا هذه يف
 ١ ماقاو ةيكاطنا ةريزج ىلا لصوو ه١ ةئس مرحملا لوا لب ليقو ١“ ةنس ةدعقلا يذ
 7 لزنو ناسين رشاع يف.دّدْعلاو لاملاو ةريماو لاقثالاب ةيرخملا هيكارم تلصو نا ىلا اهب
 1 - ةصيصلاو ةنذا مّلستو روغثلا ىلا لصوو اولها اهيلع هنداه لب لبقو اهكلف ةيقبن ىلع

 . هللاب نومألا نينمؤملا ريما نا خيراتلا يف ليقو ٠ "ةونع اهكلمو ةبرز نيع رصاحو امهيغو
 " ىلع قفناو تاهلا هذه ىلا درو امل اهب زايتجالا دنع ةبرذ نيع رّدع ناك هللاب ديشرلا نبا

 . لك اهيف لمعي ناكو ةردقلاو ةنطلسلاو ةفالخلا هاج عم رانيد فلا نيعبسو ةثام اهترام
 ' لمحو نودمح لت كلمو ٠ نيراّكنلاو نيدادحلاو نيئاّنِبلا ىوس لعاف فلا نوعبرا موي
 3  جخ مث ةيردنكسالا انيم ردع مث ينمرالا ُثيه نب ةيحاص ناكو ضربق ةريزج ىلا هلها

 ' دنير اهبحاص نيبو ةئب ىرجو ةدعتلا يذ لس يف اهلها قياضو اهيلع لزنو ةيكاطنا ىلا
 7 نويل نبا دي يف يقب ام حتتتفاف بوردلا ىلا ادئاع لحرو ةملاصم (اذك) نيقدس نبا.

 ١ 0 اهب ىتشو نوصحلا نم ينمرالا
 | تسلا ركسلا نمر رفاد قيرف يف جاوزب ريمالا ضمن ةنسلا نم بجر يفو

 - لتقو جاوزب هرسكتف ايقتلاو هركسع يف اهصموق هلا ربظف سلبارط ةيحان ىلا ناكرتلا
 ١ نبا ضن اضيا بجر يفو ٠هريغو رمحالا نبا يداو نصح كلمو ةرفاو ةعامج مهنم

 ا هكلف ةبركا نصح ( 142 ) ىلا هلاجر يف ةامح يلاو حالص

 ع رع يف هجكوت رقئس قا نب كباتا نيددلا دامع ناب ربخلا داهم نال

 ".اهيلا همّدقت دق ناكو صمح ىلا لصوو ةنم لوالا رشعلا يف تارفلا عطقو لصوملا ةمحان
 - اهيلاو أ نيدلا نيعم ريمالا امو اهاماضو اهملع الزنو ركسعلا لئاوا ف نيدلا حالص

 7 7 برا بصنف اهيف ةمثان ةناو نيدلا باهش ريمالل اهئاب هملع جتحاف اهمملست يف هلسارف

 ”0 نم. لاوش ٠0  نيرشملا يف. انهت لحاف لااط اهنم هضمي )و (مايا هلة ةقياضملاو اهملع
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 ركذ يقأسو لامعالا رئاسو لصوملا يف ناطلسللو 4 سطخيف ه1 ةئس يف كباثا
 هعضوم ف احورشنم كلذ

 نيدلا داع كباتاو دادغب دوعسم ناطلسلا ىّتشت ه0. ةنس ةنسلا هذه يفو
 لصوملا رهاظب ةقدص نب اضرلا وبا نيدلا لالج هريزوو هللاب دشارلا مامالاو (1417)

 ةينيطنطسقلا ن٠ مورلا كّلمتم روهظب اهنم ةدعقلا يذ يف رابخالا تدرو اهيفو

 رشاعلا يف يرتشلاو ةرهزلا ناو نازيملا نم جرد رمشع ناك هروهظ علاط نا يكحو
 رشع عباسلا ةعمجلا موي يفو ٠ سغلاب ملعا هللاو عباسلا يف خيرلاو دسالا يف سمشلاو

 نب نسما نب حبرفملا داوذلا وبا نيردلا بح سئئرلا لتقف ةئسلا نم ناضمر رهش نم

 بسلاو روكذملا مويلا يف ىّلصملا يببق ديدملا دجسملا رهاظب قشمد سيئر يفوصلا نيسملا
 جاوزب ديمالاو قشمد بحاص كولملا جات نب دومحح نيدلا باسهش ريمالا نا كلذ يف
 ةنم اهببسب اوث>وتسا اًلاوحاو ةنع مهتغلب !ًدوما هيلع اوركتا دق اوناك رقئس بجاطلاو
 ةروصلا هذه ىلع مهشب اهف لاخلا تررقتو هلام ذخا يف اوُبَدحتو لاح داسفا يف اوءرشف
 ضرم ةاوادمل دليلا ىلا داعو ناروح نم مهقراف دق روكذملا سيئرلا ناكو ناروجب مسخلا يف

 روك دملا سيئرلا جرخو دلبلا ىلا اوداعو ةّضقلا هذه ىلع مهنيب سمالا رقتسا اًملف.هل ضرع

 تالماعملا ىنعم يف مهنبب ىرج ”ثيدح كلذ قفاو مهيلع مّآس نيف مهيقلتل رةعاج يف

 ٠ هل لتقلا ىلا هباع زملتلا نع كاد اوداعف هنم هوركّتاو مهيلع ظاغ اب اوج ةنع باجا

 هسفن ىلع طايتحالاب هيلع ريشأو هلام داب هلاح داسفا ىلع ممارتعا ةغلب ناك دقو

 ةحر اًمولظم لف لزانلا ردقلاو يضقملا سمالل لش ملف اهنع ررضلا عفد يف لحتلاو

 ماا در دطشنالا اونستلاو هبراقا يقاب لقتعاو اديهش ىضمو لتقلل قاقحتسا ريغب هللا .

 هجوت نم هجوتف كلذ يف مهل نذأذ ةعتفلا راثل ادامخاو رشلل اًمفد دخرص ىلا هجوتلا يف

 اهيلا مهنم
 نمتلاو يلاهشلا ناويدلا يعمصالاب فورعملا رضح اهرخاوا ْ ةئسلا هذه يفو

 اصالخ رانيذ نمو عيرو فصن هرايع دوك نا ىلع ىقثمد يف رائيدلا برض يف هل نذالا

 ىلع هبرض درو ىلط ام ىلا ب 1 نا ىلا باطلا رو ساحاول يقابلاو

 (141) ناطلسلاو نيئمئوملا ريما هللاب دشارلا مامالا ماب ةّكسلا شقني ناو ةبجسلا هذه

 يقتل مامالل' ةعببلا ناطلسلا ذخاب رابخالا تدرو الو ٠ نيدلا باهشو دوعسم معلا
 هللاب دشارلا طخ ةعقر ناطاسلا رهظاو لصوملا ةمحان ىلا هللاب دشارلا هجتوتو هللا ىمال
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 هلهو ٠ . باودلاو ىراسالا نم مالا تلتما دق ثمحب نولصاوتم مهو ناو 2

 صقتالو هئمثرالا ريسا مهنم عب ا اذه دعبو اهلي نويلامثلا جنرفالا ينم ام ”ةيكت

 ةريزطاو ركب رايدو بلح ىلا مهب نورئاس مهو لّوالا رعسلا

 ةوسا تاحس قم د ىلع علط راي نم نيرششعو عبارلا ءاعبرالا موي زاهت رخآ يفو

 ةنم انندلا تءاضا رمحا ”يراعش كلذ دعب مدع مايك 45 راصو هل هل اندلا تملظا

 "ل ملع“ حير كلذ لبق به دق (1405) ناكو ةدقوم يف هي ني ه هيلا زاجانلا رابقو

 هرب ناروح يف ءاج ةعاسلاو تقولا اذه يف هنا ليقو رجلا نم اًريثك تذأ ةديدُّس

 ارب ثم داز ”مظع طم ةيلا يف ءاجو ةيدوالا امهم ترج ثيحب يدش ”رطمو ”رابك
 ظ امظع اهلثم ري مل ةدايز

 7 قبطام ثيغلا نم ىلاعت هللا لسرا ةنم رشع ثلاثلا يف ةنسلا هذه نم مّرحملا يفو
 تطاتخا حام ءابالا يف دما دازو باعشلاو ةيدوالا هب تلاس ثيحب ةيقشمدلا لامعالا

 ىلا ءالا لخدو ةيحرالا تلطبو هايملا تقتلاو تاونقلاو ساناب ربنو ديزي رهن رسكناو
 اذه لشم يف اودهاشي مل مهنا نيرعملا خويشلا نم ةعامج ركذو ةبيقعلا توبب ضعب

 كلذ لثم تقولا

 دوعسم ناطلسلا ناب قارعلا ةيحان نم رامخالا تدرو ةئسلا هذه نم نابعس يفو

 مامالا نب هللاب دشارلا ةفيلخلا مامالا قياضو دادغب رضح هاش كلم نب )١ دمحم نبا

 كباثا نيدلا دامع ريمالاو هيخا نبا دواد ناطلسلا ةعمو نيئمؤملا ريما هللاب دشرتسملا

 . نم دب الو مارب رفظي ملو ضرغ اهنم لَن مل نيح ديبدتلا ىضتقاو رقئس قا نب يكنز

 لصوألا ىلا كلباثتا نيدلا دامعو هدالب ىلا دواد ناطلسلا داعف اهنع دوعلا ةيراحملاو ءاقللا

 تالطلتسلا ةماقا هللاب دّسارلا مامالا ىأر نيحو دادغب يف همسر ىلع دوعسم ناطاسلا ماقاو

 هسفن ىلع فاخو هعم ماقلاب هل ةقاطال هنا ملعو ةتشحو تداز ةئم شاحبتسالا ىلع

 تاخ نيحو ٠ هب ذئاعلاو ريجتسملا هب مّيخو اهرهاظب لزنو لصوملا ىلا نيدلا داع عبتف
 بصنم يف ماقاف هدصق موريو هلعذ ديرب ام لك نم نكت هريبدتو ةفمللا نم دادغب

 ًاقنس نوعبرا هربعو هللا مال يفتقملا هبقلو هللاب دشزتسلا اخا دمحم هللا دبع ابا ةفالخلا
 : ةدعفلا يذ ف طقف هدالب يف ربان ىلع هل بطخو مير يراج ىلع هل ةعيبلا دخاو

 7 نيدلا ةانع نيبو دوعسم ناطاسلا نيب حلصلا ررقت .نا ىلا اًمقاو ىمالا يقبو 070 ةئس

 ١( دمحم نب دومح لصالا يفو 1
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 ةملاخملا كرثو ةعاطلا ىلا مهاعدو ةفطالملاب مهتلسارم ل لالا تضتقاو داسفلاو ثعغلا

 اوراساو 23 ام ىلا ةباجالاو هلع ارتاك اهوى دوعلا ىلع مهثعبو موس وفن بايطتو

 لامعتتساو ءافولاب مهو مهيلعأ ةدكولا ناعألا تدغلأو مهداوم ىلع لاخلا ت تقشر | هيلا

 رس ةتطاجو جاوز ميخو دليلا ىلل ادا دوعلا يف مهل نذأو ٠ ءافدلاو صالخالا

 جورخ ىلع يأرلا قفت ةاو.اهيض ف لاجو#ا هأر ان ةراقزلا لاوخدلا نم عنتماو ب 5-5

 ريرقتو كانه عاتجالاو كلذ يف مسرأا ىلع ناروح ةمحان ىلا ركسعلا يف نيدلا باهش

 نابعش لئاوا يف يأرلا قفتت او لالغلا ليصحت ىلع ثعبلاو لاوحالا نم هزيرقنت بحي ام
 ةيكباتالاب بطوخو ةيرالسهفسالا هب هيلا ولو ناملغلاو دانجالا رئاس ىلع جاوزب ميدقت ىلع

 رضلاو عفنلا يف ذفنو ىمالا هل ماقتساف هباقلا ىلا ًناضم نيدلا لامجم بتكو
 يلاو يكباتالا نيكتشك ةلودلا نيما جبر ةئيسلا نما بجرائم كوالا ض
 دارا لجال هعاض ىلع فارشإلاو (140”) ديصلا دصق ارهظم قشمد نم دخرص

 اًدصاق ريسلا ذغا دلملا نع ىراوت اًملف كاذ َدض سفنلا يفو هلقثو هصاوخ يف اهب رهاظلا
 تنكسو اهب لصح ثسحب ناملغلا نم هسفن ىلع اقوخ هض ناك ال اقرافمو دخرص تمس

 هئلزامو هزاد ىلا دوعلا يف فّطلتلاو فاطعتسالاب لسور مث ٠ اهيف فوخلا نم هسفن
 ولسلا عقوف اهرشنو اهحرش لاوحاو اهكذ باساب جتحاو 7 هتنث ل ىلا ءافكتالاو

 ةنم'سأيلاو ُهنع

 لاهثلا ةبحان نم رابخالا ثدرو 5٠2 ةنس نامعُس نم رشع كاثلا تسلا موي يفو

 ةيحلرفالا لامعالا ىلا نائرتلا نم هيلا منا نميف بلح نم راوس دويسبم يالا لقول

 رفظلا اذهب رابخالا ترصانتو اهمئانغ نم هوزاح امب مهيدي تالاتماو اهرثكأ ىلع اولوتساف

 نّمضم رزإس نم باتك درو دقاو هل مظعتلاو كلل راثكتسالاو تاهللا عبمج نم

 7 عضوملا اذه يف هنومضم تثاف اهتّماج ىلع اهحرشيو ةبونلا هذهب. ىرشبلا

 ثيح نم انيلع يجي ام ةيحانلا هذه اندنع ددجتملا نا: وهو 1 فصو ١ ًاقيدصتو
 اودمتجا ريع هب هللا مهرأك ناكرتلا ناف نيملسملا ةفاك هب رشبنو هيفا نا نيدلا

 سأيلا دعب ةتغب اهامعاو ةقذاللا دالب ىلا اوضبنو دع ةديزج سراف فلا ةثلث يف

 رشع يداح ءاعبرالا موي ريس ىلا ةازغلا هذه نم اؤداعو مهتراغ نم زارتحالا ةلقو مهنم
 فلا ةئامو ةّيبصو يبصو ةأرماو لج نيب ام ريسا فلا ةعبس نع ”ةدايذ مهعمو بجر
 ةيرق ةئام نع ديزي هوجاتحاو هوزاح يذلاو رو ليخو منغو رب نيب ام باود سأر



 م ا و ع

 موتكم ديغ يرث دقو رفاخ ديغ ارما رب دي لسعجو اهب لصخ نا اّلا ره اف
 . انكاس ٍبواقلا يف ناك ام كّرحو اًنماك نايلغلا سوفن يف ناك ام كلذب راثاف رتتسمالو
 ”هوررق ام ةفلاخملا هداّمعاب هبلع اودهوعأ ام ضن ىلا لسلا ناملغلاو جاوزب ريمالا دجوو

 سمالا ررقت دقو هكذ مدقلا موي يف ناك الو هيف محل ةصرفلا تحالو هيلا اونكسو ُةعم
 ىلصملل رواجملا ناديملا يف هركذ مدقملا جاوزب ةلودلا عاجشن هفداص هب كتفلا ىلع مهنيب
 هب رضو هفيس درجو هلفغاو هباحصا نم الخ دقو ثيدحلاب ةعاس هاشاف قشمد رهاظب

 نم رخا هيلع زهجاو ضرالا ىلا طقسف ىزخأب ىنثو هسأر ىلا ههجو يف ةميظع ةبرض هب

 نايغلا ةكوش ةوقل ةنع عفدلا الو نم وندلا نم هباحصا نم دحا رساجتي ملو ناملغلا

 هلتق ىلع مهتملك قافتاو
 ىلع ًاحورطم ةعاس يبو هراد ىلا ناديلا نم هباحصاو نيدلا باهش مزبناو

 هاني يذلا دجسملا ىلا لمح مث هرظنب بيبالا ربتسو ةعرصم دهاشي ناديملا يف ضرالا

 نالغلا ةعاجو رقنسو جاوزب ذفناو ٠ هتبرت يف هموي يف هربق دنع نفدف ةّيِيَّعلاِب هوبا زوريف
 يف هل نذالا نم هادمتعا ام ىلع تانتاعمو تالسارم نوتاذسا هتدلاوو نيددلا باهش ىلا
 اًروما اوطرتشاو نايلغلا نم هععسب لتق نم قح يف هلعف نم ناك ام.دعب قش قشمد ىلا ةوعلا

 نم كارتالا رثكحاو نالغلا عشتماو اهلثم بلط نمو اهنم شاحّتسالاو اهل ءايالا عفو

 نايلغلا ةعامجو (1895 جاوزب صمأ ريررقذ دعب ال مهرود ىلا دوعلاو دلبلا ىلا لوخدلا

 هولواح ام ىلا ةباجالاب مهسوفن بييطتو هومار اهف لوخدلاو

 امهنب تددرتو هيحاون نم ةبحان يف اومّمخو هبف اولزنف حيرملا ةمحان ىلا اوعفدناو
 فارحتالاو نايصعلاب اوفشاكو فالخا اوربظاف ٍدارم لين الو دادس نع رفست مل تالسارم
 ءارمالا رثاسل ريثكلا ددعلا يمثو اهعبمج ىلع اوامتشاو اهوقاتساف راشلا لمخ ىلا اودمعو

 ةعمبملا موي يف اهب اوهجتوتو ةميظع ةمبق اهو باودلا عاونا نم ةّئعرلاو ةيركسعلاو
 جحد 2 ةبحان ىلا طهار لث نم ةنسلا نم ىلوالا ىدامح نم نيزشعلاو عباسلا

 متاو اددع رثكا مهنم مهو نيمدقماو ءارمالا عم ركسعلا نم دلبلا يف يتب نم مييلا

 اوذخا 7 اوداعا الو الشق اونغا ايف ميديا نء راشجلا صيلختو مهب , عاقيالل ابلط اددع

 دمحم ةلودلا سمش ريمالا مهبلا جرخف ٠ كيلعب بوص ىلا هب 0 اليلق الو اًريثك

 . هتعاط يف لوخدلاو هتماقا ىلع مهنب ةدهاعملاو ةقفاوملا تعقوو اهبمحاص كولما جات نبا

 يف اوعرشو ليسلا اوفاخاف نارتلا نم ريثك قلخ هيلا عمتجاو هتمدخ يف ةحصانملاو
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 نيدلا ابناهس ملخ ١ ك0 نم ىلدالا ىدامج نم ني رشعلاو عبارلا دحالا مول يفو

 هيلا درو ةماتلا علخلا ىرضو عر يلاو يكباتالا نيكتشك ةلودلا نيما ىلع

 هو ةكباتالا ةريمكلا راد يف لزتأو ةكبات الاب سطوخو ةيركتبملااةيئرالا ١

 ل موي يفو ٠ هرمال لاثمالاو أب عابتاب ةذكاكستا ىلا زعواو اهيف هئاثل سائلا رضحو

 يف زوريف نب فسوب بجاحلا لتق ةنسلا هذه نم ةزخالا يدامج نم ني رشعلاو عباسلا

 قشمدب ىلصلا ناديم

 كلذ يف ببسلا حرش

 كولا سمس ةمدخ يف هنوك دنع هركذ مدقلا زوريف نب فسوي بجاملا ناك

 يمدقم قح يف دمتعا دق هبدل هتقبط عافتراو هدنع هنكشو كولملا جات نب ليعمسا

 مهسوفن يف كلذ اورساو هنع مهرودص قّيض ام مهغلبو ُهنم مهشحوا ام ةيكباتالا نايلغلا
 هيخا عم كوالا سمش مبلتق نيذلا نايلغلا ةبون يف هدصق ام ايس ال مهبواق يف هوفخاو

 بو ناك يذلا يكرتلا مالغلا ايليا عم مهنوكي مهمهتا ببسب كولملا جات نب جنوس

 مدقت ايو هاو مهنم هل 00 هلثق الاط فيسلاب هب رضو كولملا نبش ىغ'

 هلمف نم تيفلأ دق وال قع مبان يفلح ببسلاو مهيلع ةاعسلا ربكأ هنوكو حرشلا هب
 هب قبس ام يسن وف هرما لمهأو رعدتب لسصح ناك دقو هعبط نم ثفرع دق .ةقيرطو

 صم ىما ريرقتل قشمد ىلا لوصولا يف نذالا بلطي نم سعدت نم لسار املف ٠ هرش
 رباكحاو رقتس بجاحلاو جاوزب ةلودلا عاجش ريمالا ركنا كلذ يف نذالا ىلا بجوأو
 (13897”) ضاعتمالا لك هلوصو نم اوضعتماو كلذ يف هل نذالا ةيكباتالا نايلغلا

 نم هيلع نومزاع مه ام منين اوعاشاو هلتخو هيعس زوهشموهلطف هوس

 مهنم لويقلا ىلأت كاذب هيلا نيبرقثملاو هبلع قافسالاو مدو لها ُه ةماوت هلق ىلع لمعلا

 ةعفا دهب كيو ماوه عابتاب ةرطاخملاو اهبريرغتلا ىلع هسفن تيوقو مهنم حيصنلا ذخأو
 ةلصوو اهاوق تيكحتسا دق امس تناك ةقادصل هنم عنملاو ةنع نيددلا نيعم ريمالا

 كثدكتم ناعأب ةعايللا نم هسفنل قكوت قشمد ىلل لصو الو اهاَرث تمكحأو تدنن

 ىلا دوعيو موي لك يف مالسلل رضحي نوكي هنا ةعم ررقو هسنأ اهعم دكوتو سنن الإ

 سما يف هسفن لخادي الو صمح ىلا اهنم لقنتلاو قشمد ةكتلم يف نوكلاب عنقيو هراد
 كلذ ريغ
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 ةمحر نينماوملا ريما هللاب دشرتسملا ةفيلحلا اذه ناكو٠ همد يف ةياعسلاو نيئماوملا ريما هللا
 فالتخاو ىوتفلاب اًفراع مواعلا رثكأ يف اًدفان اميلب طفلا نسح ااضاف ايقنت ماع هللا
 ةنس ةرشع عبس هتفالخ ةدم تناكو ”شغ ههجوب نينيعلا لهشا رعشلا رقشا اهيف ءابقنلا
 نيدلا باهش ريمالا مّلست اهنم لّوالا عبد رهش يفو . نوملاظلا لمعي امع لفاغب هللا امو
 اهتعاقو ضمح ةنيدم كواملا جات نب دومحم

 كلذ يف لالا حرش

 نم يلاولا شاتراخو هجارق نب ناخريخ دالوا نم اهتعاقو صم ناك نم فرع ل
 هصرحو هدهج لذبو امل كباتا نيدلا دامع ريمالا ةقياضم نم اهيلع رمتسا ام اف ميلبق

 ةصاومو اهلها فاعذضإو اهءلط يف هدجو امل رواجملا ةامح هذخاو اهذخاو ابكلت يف

 ميلسر اوذفنا اهيف ةريلا مدعو اهب توقلا لق اهطيضي م ةقاط ال مهناو اهيلع تاراغلا

 اه اهنع مهضوعيو ابتعلقو صمح مّلسنل هاري نم ذافنإ هنم نوسمتلي نيدلا باهش ىل
 يف ىمالا ريبدتب ميقملا زوريف نب فسوي ةلودلا فيس بجاللا طسوتو ٠ يأرلا هيلع قنّت

 ةنيرصحلا نكامالا نم اهنوكت اهيلا مدت نم لاتثالاو .اهبب نوكلا يف عبط كلذ
 - هل نذأف كلذ يف لاملا ريرقتو ثيدحل قشمد ىلا لوصولا يف نذأتساو ةعبنملا عالقلاو
 |اقو صح ماست است نا ىلا هرخآآ ىضفا ليوط باطخ كلذ يف ىرجو قشمد ىلا لصوو

 هذه ىلع نيمسلاو طرشلا عقوو امنع اضوع صدق شائرا# ىلا مآستو نيدلا باهش ىلا

 لزن اهب لصح ني اهلا هجوتو ركسعلا يف قدمد نم نيدلا باهش زربو ٠ ةفصلا
 دحالا موي ابهمأستق هب هيلا اه اوملسو ميصخي اع هلهاو ناخريخ دالواو ةعلقلا نم شاترامخ

 درقو (188' ) اهرما بتدو اهب لصحو 57١ ةئس لوالا عبد روش نم نيرشعلاو ييلاثلا

 يباتالا زثأأ نيدلا ' نيعم ريمالا نع اان اهيف نوكي ناو زوريف نب فسوي بجاحت اهتيالو

 ةربملاب اهل ةيوقتلاو اهيلا تاوقالا لمجم فارطالاو تاهلا ىلا ىتكو رقتسا ام بسح

 فانلا راوس ريمالا عرشو ٠ قثمد ىلا 0 اهرما ريرقت دعب اهنع نيردلا باهس داعو

 اهعرذ يرو صمح لامعا ىلع تاراغلا يف هلبق نم ةاجي نمو بلح يف نيدلا دام نع
 ردما ىلا ةملاسملاو ةعداوملاو ةندامما نع ترفسا تابطاخو تالسارم كلذ ف ىرجو

 ' لاوحا تماقتساو نيتهللا نع داسفلا بابسا تمسحلا ثيحب موبفم لجأو مواعم

 نيبناجلا
 اميز
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 نب ةقدص نب سب د ريمالا لتقب قارعلا ةمحان نم رابخالا تدرو اهنم مرحلا يف

 هملا تسل اهنم ضعتما بابساو اهّركنا رومال دمحم نب دوعسم ناطلسلا ُهلتق ديزع

 دشرتنملا مامالا ةفيلخا نايصع يف نم ناك امع هل ىلاعت هللا نم ةأفاكم اذه نا ليقو

 ةعبات ناكو ناسنا هلع فلتخا ام ةئيذملاو هك ماقا ولو ىرج ام هيلع ىرج قارعلا ىلإ جرخ ا
 ريذولا هآر امو ماقملا باوصلا انالوماي :ثلقف ٠ بتاكأي لوقت : ام : ةفيلخلا هل لاقف . سائل
 ام ليكو اي :.نزخللا بحاصل لاقف . قارعلا انا ىقب,تيلو ”دبحا قارعلاب انيلع موقي الف لأ

 اذاو : دشرتسملا لاقف ( جورخلا ىلع لح دق وه ناكو) .انالوم سفن يف ام يسفن يف : لاق . لوقت
 2 . جرخ مم" انابج توق نا نبغلا نف دب توملا نم نكي مل

 نينجن دلع انويوعاو ذوعسم ناطلسلا ْذَّقن دشرتسملا لتف ا: نيدلا ديؤم ديعسلا ضيا لاقو

 امو يأرلا اناث لاق + انرضح املف اناو نزخملا بحاص نيدلا لامحو نيدلا فرش ريزولا

 هعباب دقو دشارلا دهعلا يلول ةفالملا انالوم اي : ريزولا لاقف . نورت نمو ةفاللا سا يف ريبدتلا
 الو لدس اذه ىلا ام : لاقف . هيبا لتق دعب نالاو دهعلا ةيالوب هل عيوب دقو "رقتساو ساجو سانلا
 لزي مل دشرتسملا يلو ثيح نم موب لك نهنو هيبا لثم جورخلاب هسفن ثذحت ُهناف ادبا اهيلع هر

 تيقب و مع ام هيلع مت دقو ىرخا هذهو ةرم يلعو نيترم دوم ينا ىلع جرخ ناكو ائياع جورخب

 ةفالخلا دوع يف ببسلا اوناك مهو . ةفيلخلا اولتق : نولوقي و رهدلا رخآ ىلا ةّبَسو ةميظع ةعانش انيلع
 الو ذخش الو رنج الو نيدلا روما ريذ يف هسفن لخادي ال نم لإ سامي ديزل تبلا اذه ىلا

 يأرو لقع بحاص مهنم خيش ىلع اودمتعاف ”ةعاج رادلا يفو قب لها ىلع الو ص جري الو عمجي

 وهف يدتقملا نب نوره نع اوجرعت الو هراد نم جرْي الو انتعاط نم بجي ام هسفن مزليو ريبدتو
 ن٠ ةوخا ةعبس تقولا كلذ يف رادلا يف ناكو .رجنس يمع هب راشا دقو ةئتفلا ىري الو ريبك خيش

 دالوا دشرتسملا ناكو ةوخا ةعبس رهظتسملا دالوا نمو دالوا دالواو دالوا مملو يدققملا دالوا

 . ٠ دلو نيرشعو فين رادقم هلو دشارللو ةعامج

 قاذف الزب شف قتذأ خاب ريد .ذع ىلا درتش تضل 00 ضيا روما لاقو

 يرجي ام نوئمضيو ءاشنالا بتاكو نزلا بحاصو نيزولا يأر هيلع عقي نماالا لوت ال : لوقي
 لاق رجنس ناطلسلا مهرما ام مهفرمو نوره ةبالوب ناطاسلا راشا ًاملف . مهيلع باوهلا نوكيو ُهْنم

 يف سبل يذلا نيدلا دباعلا دهارلا وهو هارن نم يلون نحنف انمزاي سالا اذه ناكاذا : ريزولا
 نوئمضتو : لاقف . رهظتسملا نب هللا دبع وبا ربءالا : ريزولا لاقف . وه ن< : ناطلسلا لاق . هلثم راذلا

 اماف هتنبا ىلع نيدلا فرش ريزولا رهص هللا دبع وبا ريمالا ناكو . معن : ريزولا لاقف . ُهنم يري ام
 اهايا هجوزف يبا نم اهبلطف هللا بع وبا ريمالا اهم ارف رهظتسملا نمز يف رادلا يف موي تاذ تلخد
 :ناطلسلا لاقف . هذه تثاعو ةذم .هدنع تنبو امج لخدو ءابقنلا بيقن كاذ ذا نيدلا فرش ناكو
 ةعاملاو ريزولاو دادفب بلطي ناطلساا لحر مث .لَتقَيف رمالا ومس الثا لاملا اومتكاو ميلا كاذ
 هتلمح يف
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 اواتقو اًريض 5 ةنس ةدعلا يذ نم رشع نماثلا سمخلا موي يف هواتف هبلع اودجهو

 ىلع اغارم ةبحانب كاذب ربخلا عاشو ٠ ةنود عنامو هثع عفاد نم هسا رفو هباحصأ نم هعم

 قح يف عبظفلا دضقلاو عينشلا لمفلا اذه سانلا عشنتساو اهب نفدو اهنم نيتلحرم

 هللا ىلع ةأرملا اوربكاو ناوضرلاو ةالضلا لضفا هيلع هلل لالبرأ مع نباو نامزلا ةفيلخ
 ىلع مذلاو ءاعدلاب ةئسلألا اوقلطاو مارا مدلاو مالسالا يف ركتملا اذه ىلع ماذقالاو

 صاخلا نم ناسنا لك نقيتو .عينشلا بطخلا اذه رب دو حاملا لعفلا اذه نسحتتسا نم

 ال هتردق تّج نال هلا مرا لعفب (ىضري) الو هيلع مدُقلا لهعال ىلاعت هللا نا ماعلاو

 نيملاظلا ةبوقع لهي الو نينئاخلا دك يدهألو نيدسنلا لع حلص

 نم عفدل ب فمات دادغب نيصحت مدقت هدهع يلو هدلو ىلا ربا اذه ىهتتا الو

 نب رشعلاو عباسلا تسلا موي يف ةفالخلاب عيوبو نيفلاخملاو ءادعالا نم ءوسب اهدصقي

 ريما هللاب دشرتسملا نب روصنملا رفعج يلا هللاب دشارلاب تو ه1 ةنس ةدعقلا يذ نم

 تدقكوتو مالا هل ماقتساو 014 ةنس ةحللا يذ يف ةفالخلا بصنم يف ساجو نينمأوملا

 مهسوفن ٍبّيط ام ةبعرلا لثاماو ةيركسعلاو دانجالا ةفاك دعوو مسرلا ىلع ةعيبلا 4
 هل ءاعدلا رثكف ةداعلا يراج ىلع تاجاولاو تاقفنلا لام قلطاو مهرودص حرشو

 ١١ ءامهدلا تنكسو هيلع ءائثلاو

 يلو دادغب نم دشرتسملا ةفيلخلا جرخ هال. ةنس نابعش يفو لبق : هيرات يف قرافلا لاق ١(

 0000 نوت لبج نم بيرق كرمياد ىيسي. مضوم ىلإ نإذمه باب دوعسم ناطانلا
 '00 |قكاَق اميظ اركسع جنس ناطلسلا همم هل ذفن ناكو اميظع الخ ناطلسلا عمج ن ناكو
 اهلك بصاخلا باب را اورساو هورساو ةفيلخلا

 هرسيةنس يف هللا ةمحر يراذالا مرككا دبع نب دمحم هللا دبع ابا نيدلا دي'وم ديعسلا تلأس دلو

 :ةنم هللا يضر لاقف ىرج امو ةعقولاو دشرتسملا لاح نع ةئسلا هذه يف هيلا تلزت نيح دادغبب

 ملف . .نيترع هرساو مرتو دومحم ناطلسلا مايا يف ةفياحلاو ناطلسلا نيب (فالخ ) عفو دق 32

 دشرتسملا زهجتو ةشحولا تمقوف هكآلما يف ةفيلخلا اوضراعو قارعلا ىلع هباون لاطتسا دوعسم لَو

 يلع ينيرلا نيدلا فرش ريزولا لخد مايالا ضعب نا قفتاو .كلذ يف دجو جورخلا ىلع مزعو
 باحصا درط دق ةفيلخلا ناكو نزخملا بحاص ةحلط نيدلا لامحو عم اناو ةفيلخلا ىلع دارط نبا
 كلذ انلخد ًاملف .دلبلاو لاظملا ناطلسلا راد ىلع نزخملا بحاص بترو قارعلا نع ناطلسلا
 : لاقف . لاقملا يف هل نذئوي لهو يش كوامملا سفن يف انالوماد : نيدلا فرش ريزولا هل لاق موبلا

 نكما دادغبب انماقمو ”سصتان نو "يجنان نم ىلا دضنعت نمو يضع نبا ,ىلا انالوم اين لاق“: ف
 مالسلا امهيلغ "يلع نب نيسحلا ناف ةيافك انل هيف قارعلاو رهظلا نحن انيفو اَّلا دا اندصقي الو: انإ



5 
 "دوت سا
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 اس 74و

 ابنم ضعتما ”بابسا ةتغابو اهركتا "روما هللاب دشرتسملا نيئمؤملا ريمال رهظ ليمحلا
 ةسعاط يف فولألا بجاولا ىلا هتداعتساو هفاطعتسا مارف اهربكا ”لاعفا ةنم تدبو
 ملف ءافولا نسحو ةحصاتمللا يف فورعملا باوصلا ىلا هتلائسا لواحو عئتماف ءافلخلا

 تضفاف ٠ لبقي ملف لطابلا يف يداثلا نم ري وه يذلا قملا ىلع هثعبو عفني
 نا ىلا هل دادعتسالاو ءادلا اذه ةاوادم ىلا ةيدشرتسملا ةّيلعلا ةمحلا فرص لاا

 مدمصو هب عاقيالل داشتحالاو هدصقل ٍبْمَأتلا نم عمنأ هيف َرَي ملو ءاودلاب لضعا
 اهمحاون يف ةثاعالاو احل بارخالاو دادغب دصق ىلع همزعب ةرصاتتم تناك هرامخا نال

 هلثع هلعف ةباقمو هتلجاعم يف باوصلا ىأرف

 ةدضاعلاو ةفرلخلا ةمدخ هدنج يدتمو هركسع هوجو نم ةعاج لوضو قنّتاو
 هلع لالطإلل ةعراسملاو هيلا زوربلا ىلع هضيرح يف اوعرشو هودع ةيراح ىلع هل

 نم هيلا عمتجا دقو تعنلا هنود رصقيو فصولا ةنع زجعي لحن يف هوجن هجّتوتف
 تيوق هلثب يذلا ريفغلا ماو ريثكلا قالا دانجالا فانصاو فارطالا باحصا

 برق ملف هبزح ىلع يلوتسملاو هب 'رفاظلا هنا يف دحا كشي ملو هسأب دتشاو هسفن
 ىقتلاو هركسع ف هيلا اج ناعلا ىلع نايعلا عقوو ناذوه ةحاتب هلم نم

 ةمنلخ نيلضاولا كاوتالا ءارمأ نا بوجحملا ردقلاو بوتكملا ءاضَقْلل )3 +

 ةمع اوبلقتاف تنابو ترّرتت تاريرقتو تناك ةأطاوم هبلع اورماخ هركسع يف ةفيلخا

 وه تدثو تاكو هلاطبا هلذخو ةعامج ةنع تقرفت ثمحب هومثغاو هبلع اوانعو ٌهوملساو

 باغو هرما فعضو هبزح هنع لفنا نا ىلا نووي الو نواتاتب فاصملا يف هصاوخو

 هنزنع بحاصو يراننالا نب ةلودلا ديدس ةبتاكو بيقثلا هَريزوو هوذخاف هسفن ىلع

 مظفحي نم ةعاج لكحوو هميخ ىلا نيروكذملا هباحصا عم هوامحو ماغي همدخو

 مهيلع طاتخيو (187”) ميبنم قئوتو
 لالا ةروصب ناسارخ بحداص هاّسش كلم نب رجئس ناطلسلا ىلا تاعلاطملا تدتكو

 مهتداعاو قالطالاب هعم نمو ةفملخلا دوعسم ناطلسلا دعوو هباب يف دمتعي اع نادئتسالاو

 ناطاسلا نم باوكخا داع امل 1 مسرلا هب ىرج ام ىلع ةفالطا ىما ريرقتو دادغب ىلا

 نيروكذملا نيناطلسلا نيب ةفالخلا را ف يأ هاضتقا ام ريرقتو بابلا اذه يف رجنس
 اودصف ةينطايلا نم مينا ىلا اديب الحر رشع ةسرا ريدُقَت لاجرلا نم 1 بدن

 ءاضقلا موتح نم هب طاحاو ءالبلا نم هب لزن اب رعشم ال ٌنئملطم وهو هتمخ يف ةفيلخلا
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 بلا 84#لا

 مهسراوف نم علقيو مهلويخ نم ببني ام عم ةرفاو "ةلمج هركسع ينمأتسم نم
 يف لسار مارم الو لواح ام لئاط ىلع لصحي و هيلع مايالا تلاط اًملف 5

 43 نب دومحم نيدلا باهّس ريمالا جا نسيتلال هتعاط ف لوخدلاو حلصلا بلط

 ١ لامجاو هدلب ىلا هديعيو هيلع علخيتو هعم لصاولا ناطلسلا دلو طاسب ءطول هيلا كولما

 7 جورخ ىلع لالا تررقتو نيدلا باهش جورخ ىلا بجي ملف دعولاو كلذ يف باطخلا

 نب ميك نب رش ناثزلا لوصو كلذ قفاوو ٠ كولملا جات نب هاش مارهب كولملا جود هخا

 د در علخب كياثا نيردلا دامع ىلا نينموملا ريما هللاب دسرتسملا مامالا نم السر ركب

 ريبدتلاو هرما يلوتل قارعلا ىلا لوصرلاو ا ضرعتلا كرثو قشم د نع ليحرلاب رمالاو

 لصوألاب ميقملا نالسرابلا ناطلسلل بطخي ناو هل

 ريرتتل قشمد ىلا يروزرهشلا نبا نيدلا ءاهب يضاقلاو روكذملا لوسرلا لخدو

 رمالا درت ىلوالا ىدابج نم ني. رشعلاو نماثلا يف ةعمجلا يف ةدعاقلا ماكحإلو رمالا
 ربنلا ىلع نالسرابلا ناطاسلل بطخو ةعمجلا ةالصل عماجلا ارضحو نامالا تدكوو
 لمجا ىلع هداعاو ةمركاف هاش مارهب جبرخو ىكباتالا رككسعلا ىلا داعو نينمأوملا ريما رماب

 لجولا دعب تنما دق بولقلاو اًنفكنم مويلا كلذ دغ تبسلا موي يف لحرو رةسّيضق
 1 ٠ لماكتم هيلع ءانثلاو لصاوتم هل ركشلاو لهولاو بارطضالا دعب تنكس دق سوفنلاو

 00 قوكش ديازتو ةئم هل ربظا اًرما اهيلاو صارخا .ءا را سمشب ىلع ركنا هي لامس |لغ
 ' هيمالا نم رهظ ناكدقو .ابتالو يف 'هآد نم رّرقو اهنع هلزعف هبانو هباحصال اهلها
 ةبركسعلا ريب د يف ةسامسلا نسح نم 0 1 نيدلا نيعمو جاوزب ةلودلا عاخش

 ثيحب داد_سلاو ةباصالا قباطو ضارعالا قفاو ام براا ف تئرالا دنع دائحالاو

 اههدصامم تدعو 9

 ةفيلخلا مامالا داهشتساب قارعلا نم رايخالا تدرو اثم ةدعقلا يذ يلو

 هناوضرو هيلع هللا ةمحر نينمؤلا ريما هللاب رمظتسملا نب لضفلا روصنم يللا هللاب دشرتسملا
 ظ كلذ يف بسلا حرشو

 ناطلسلا نب دوعسم ناطلسلا ىنعم يف دوقفملا ةفيلخا نم ناك ام ركذ ىضم دق

 ”" رمالاو لاعالا ريبدت درو هل ةنطلسلا ريرقت نم (1377) هاش كلم نب )١ دمحم

 70 لمفلا اذه سيتعو ٠ لماكلا نالمحلاو علخلاب هني رشتو دالبلا ربانم ىلع هل ءاعدلاب

 دمحم نب دومحم لصالا يفو ١(



 دهر رشا ري ه٠

 0 ااينيصض يصح يخل ١ ا

 م ا

 ةرهاظلا ةرذقلاو ةرهابلا ةيالا هذه ىلع هركشو ىلاعت هللا دمح يف ةفاكيا غلابف

 لوش اع اق قلخا رب دمو رمالا كلام ناحرسف هدبجتو هسيدقتو هحيدسنت اولصاوو

 اريك اً نولاظلا

 كياتا نب كواملا جات نب دومحم نيدلا باهش ريمالا هخا راعشب ىدون ” تقولا يفو

 داننجالا لثاماو ءارمالا رضحو كلملا ةوفص نوتاح هتثدلاو نم رضحمت هصنم يف سلج '

 ةحصانماو هتدلاولو هل (1867) ةعاطلا ىلع اوفلحتساو ةرمالاب هيلع اومّلسف ةّئعرلا نابعاو
 نم حارشناب مهنم لك فلحو امهئادعا يف ةدهاجلاو امهئايلوال ةرصنلاو اهتمدخ يف
 ةديعسلا ةبونلا هذهب اهم اعو اهضاخ ةفاككلا رورس نم رهظو هلما نم حاسفناو هردض

 اوفرشا يذلا هوركملا نم صالخلاب اوئقباو فصولا ىلع ديزي ام ةديمحلا لاعفالاو

 لامآلا تقّتحنو لاوحالا تماقتساو هيلع
 هركسع يف نيدلا دامس لوصوب تاهملا رئاس نم كلذ ءانثا يف تايتاكملا تعباتتو

 رمالا ريرنل هلسر تاسوو اهيحاص كوللا سو نم قشفد ملسنل ادع تارفلا هعطقو

 اوديعأو مهيلا نسحأو اواو اومزكأ مهن الا نكبلاب ا دضلاب لالا اوفداصف

 ظنح يف ةملكلا قافتاو لالا ةّماج 0 دامع ملعأو ر باطخ فظل باوج لقا

 ةَئ نسحا ىلع دوعلاو ةناعرلا لاما ىلع ثعبلاو ةزوأعا نع "بذلاو ةلودلا

 هسفن ةتمهواف هعاّبسا ىلا خاصا الو هب لفجي ل هيلع فقوو باوما هبلا ىهتتا اًملف

 ناملغلا نم نيمدقملاو ءارءالا نيب عفقي فلخلا ناب ةنم اًنظ قشمد ةكنلم يف عمطلاب
 قشمد رهاظ ىلا لصو نا ىلا ريسلا ذاذغاو ليحرلا لصاوو نظ ام فال رمالا ناكف

 لئاوا يف داوسلا مظع - فيثك ركسع ف ريَصُفلا ضرا ىلا ءارذع ضراب مشو

 هتيزع رابخا دورو دنع اي بهأتلا ناك دقو ٠ 559 ةنس يف ىلوالا يدامج

 هتلزائم دنع ءاقللاو هتراحأل دادعتسالا عفوو دليلا ف اهلها لصحو عايضلا تافجحاو

 هذه ىلع هئازاب باصتئالاو ةبضقلا هذه ىلع لاخلا لت مو هعفدو هدص ىلع عاّيِجالاو

 هفحزل بهاتلاو .هئاقلل سارملا ىلع ربصلاو سأبلا ةدش نم سوفنلا ترعشا دقو ةبجسلا
 فحزي ناكو ةّيلبقلا ةيقعلا تحن لزنو ءارذع نع لحر ناك دقو هبرقو دلملا نم هونذو
 ةراكح دهاشنف دلبلا نم برقت ىت> بكارلاك عضاوم ةّدع يف هقرف دقو هركشع يف
 رئاسو يصل ًالتماو كاشلا حالسلاب ةّيعرلا ثادحاو ةيركّسعلاو دلملا نم جري نم
 دعس موي لك يفو فحزلا نع هدصيو ةعوزي ام كلاسملا عيمج يف ٠ ءائمكتاو نكامالا



 كك لذا 7

 ةتئاطب لهاو هتلود هوجو نم دحال ه هدب مو هشفن يف كلذ ارزتسأو .« .هتنيقرا يف ام ننم

 ىلا هتئازخ نم باثلاو يناوالاو .لاملا لقت :يخ عرشو هدي طخ كلذب هك تاكو

 .هدغب نم سانلا عيمج كلهيو ب ذوفي هنا ةنم اًنظ هب عيمجلا 17 قخ دغر نصح

 هب ايكو هباخصا ىلع ضيقلا يف عرش رهقني يف نسلاو ارهظ رمالا اذه أدب ملف

 ةوجوو نومدقلاو 0 ضعتما عابضلا يدقمو . قشمد لها نم مهريغو هلاعو

 نا راوملاو كالحلا نم اوقفْشاو لعفلا اذه نم ةيعرلاو ةيركسعلا ةفاكو ةيكباتالا ناملغلا

 اورجاف دالا كلم اذا د نيدلا دامع لاعفا نم نولعي امل مومذما ريبدتلا اذه مت

 كاذل تقلقق كلملا ةوفص نوتاكلا هتدلاو ىلا هيف لاللا اوهناو ءاًرس مهنيب ايف ثيردحلا

 اهني مرتلا اهئيدو ليمحلا اهلعف اهلمحو تعشدتشاو ةتركناو ةتعدتساو ةئم تضعتماو
 دلما ةتوح نمو قشمد حالصب دوعبو 1 محي اب رمالا اذه 3 رظنلا ىلع نيصرلا

 الو ءاود هئادل د ملف ب تيصملا (185) يأترلاو برالا مزاملا 1 ا كلذ يف رمالا

 نايلغلا هوجو اهيلع راساو ه هنع ديازتملا داسفلا بانسا متحد هنم ةحارلاب ل ءافّس همنسل

 تاوفو ةرشلا روهظ لبق هل ةلحاعملا ىلع اهوثعبو هيف اهمأر اوبوصتساو كاذب مهرباكاو

 تيقتراو هتزحانم ىلا ةّيلا تفرصف ٠ ”ظعو ةعم عجني الو 75 هيف عفني ال ةناو رمالا

 ا هتيحالسو هنايلغ نم هتولخ دنع يواطملا سمالا لهست نا ىلا هتولخ يف ةصرفلا

 هلعف حيبق نم تفرع ال هدقفل ةلل اثمالو هل رةمحار ريغ هل لابالا كرثو هلتقب اهئايلغ

 عضوم يف هئاقلاو لتق نيح هجارخاب تزعواو هتتيرط مومذمو هتريس ءوسو هلع داسفو
 امت هللا ركش يف غلابو ةنم ةحارلاب جهتباو هعرصمب رسم" لكو ٠ هنايلغ هدهاشرل رادلا نم
 عبارلا ءاعبرالا موب 0 ىحض كلذو اهيلع ءامثلاو ال ءاعدلا رثكاو هش ةلهس ام ىلع

 لا ؛.اسلا سيمخلا هليل هدلوم ناك دقو. 515 ةنسزخالا عسيبر نم رشع

 حب ميك هيف يزتشلا وا ناط سيلا جرب علاطلاو اهنم ةبناثلا ةعاسلا يف 5٠5 ةنس ةزخالا

 سوقلا نم سداسلا يف سمشلاو برتعلاو سماخلا يف ةرهزلاو ةلنسلا يف خيرملاو

 رشاعلا يف ةداعسلا ميسو عساتلا يف لحزو رمقلاو

 ءاعبرالا مويل مدقتملا ءاثلثلا موي يف هللا هنعل رفاكسلا ناردبب فورعلا ناك دقو

 الف ٠4 هيلع لمعي شب هيلا رسا نا دعب هيدي نيب نم حار دقو هيف لستق يذلا
  ةميلع ثآ هيلع ءركذ ىلامت هللا لسرا رزكذما هموي نم ربظلا تقو هتبب يف لصح
 ردغ يف ةسنئاكلا تناكو هتقو نم كلهو هاف الم تح هناسل ابو: هساقتاب تذحلا
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 ةعمللا ةيل يف هبوره ناكو هعضوم يف ذي ام كلذ دعب ددحتو : هبابساو هلهاو هعاطقاو
 نم ةحينلاب ةفورعملا هعاطقا يف ةيراللا ةعيضلا نم 075 ةنس مرحلا نم ثاخ هيل
 ظ *ةطوغلا

 ريمالا اهيحاص نع اهتماعو اهنداخ نيب قمد يف رابخالا كترعاس ةيبعلا وللا يفو

 يف هيهانتب كباتا نيدلا ريهظ نب يدوب كولملا جات نب ليعمسا حتتفلا يلا كوالا سمش

 داسف ىلع ةّلادلا تاروظحملا رثآلا باستكا يف هلاغباو تاركتللا حئابقلا باكترا

 فرع امع هلودعو ملظلا ب خو مهنلا دّلبتو لهما روهظو نسما ءادصو لقعلاو روصتل

 عرشو نيدحلملا ءادعالا يف داهللا ىلا ةعراسملاو نيدلا تي ف ةعزعلا ءاضم ع نم هف

 مدختساو ٠ .لامعالا يف نيمدختسما ىلغ لاعملا لَو أ”و لاّتعلاو نيف رصنملا تارداضم ف

 الو مالسالا فرعي ال رفاكلا ناردبب فرع صمح ةبحأن نم ا ادرك ةيدن نيب

 لايم جارختسال هصصنو مُمذ ءالو نمأوم ف قري الو هطورشو نيدلا الو هشناوق

 عاوناو تابوقعلا يف اهءرتخا ةحيبق نونفب نيروتساا رايخالاو نيف رصتملا نم نيرداصلا

 ةحببةلا لالا هذه عم ' كولملا سمش نم رهظو ٠ تاطاخلاو مف دي دهتلا يف ةيشنتلللا

 لواثت ن هرم فنان ال ثمحب نضاوتم' ااندلا ىلأ' نق قانا 1 ”لخب ةعباشلا لاعفالاو

 بايلا اذه نم ء ءامشاو نايغطلاو وعلاب هه>حو ريغ نم هذخاو ناودعلاب ريقملا سسكلا

 تعهتتماو ةلاعفا عم تر < ثسحب اهرما راهتشاو اهتءاشال اهركذ ىلا ةجاحال

 ةهوركملا لاصلاو ةميمذلا لامنالا هذه نم هيلع وه ام هفكي ملو هلاثما نه 2485 0

 مزعو باجحلاو ءارمألا نم هصاوخو باَّتُككا نم هتاف ةرداصم هلل يف رسا ىت>
 ال وا هببا دنع ناك نم ىلظحأ زوريف نب فسوي ةلودلا فيس بجاحلاب الوا ءادتبالا ىلع
 هرش نم هدعس ىربكلا ةمينغلا قأرو ةنم رمدت ىلا بره تح ةنع رهتشاو اناث هدنعو

 كباثا نيدلا دامع ريمالا بارطضالاو لالتخالا اذه ءانثا يف بتاكو ٠هرظن نم هتحارو

 ىلع ةثعب اهتكلم يف عمطلاو اهتتياضمو اهتلزانل قشمد دصق ىلع همازتعا فرع نيَح

 نم ةهركي نم لك نم ماقتنالا نم ةنكميو اءئاط هيلا امّلسل اهيلا لوصولا ةعرس

 هروصت رمال مهذانم نم مهجارخاو محلاوما ذخاو مبكالهاب نايعال و ءارمالاو نيمدقملا
 مواتلا 2 رادلاو عارسالا يف ةئسملاب هملا بتكللا عباتو هررق هسفن يف نايذهو

 لابما وا لاغاو 1 اذهل لامعا قغتا ناو » لاقلا ا ءانثا يف هل لوقيو راظننالاو

 مد مثا ناكو اهيف اب قشمد مهيلا ُتمأسو مهدالب نم جنرفالا ءاعدتسا ىلا تجوحأ

 نيت ٠
١ 



 تك ع( 20-2

 ةئامسحو نيرشعو عسد ةنس

 نم ًاًقوخ مدت ىلا قشمد ةنحش زوريف نب فسوي بجاللا بره مّرحلا لوا يف
 يروب كواملا جات نب ليعمسا كولملا سوش

 همدوي اهف يأرلا لوبقم هدنع ةبترلا نّيمتتم كواملا جات هاج يف روكذملا بجاملا ناك

 نم بطخو بونت ةئئانل هدعب رنيصح لقعم بلطت ىلا هدّكَوو همه فرص دقو

 سم دشن مقا كولملا جات نب دومحم نيدلا باهس ريمالا نا قفت او ددجتت نامزلا بوطخ

 0 ةماقالاو قيم 1 هسفن تئاتراو اهيفا ةنؤك نم رجضو اه م م

 .هملطي فعسأو هحرتقم ىلا كجأ نا ىلا لي مو اهنع هلقن هلأسو كولملا مجات مابا لساري

 هيف ثيدخلا يف عرشف هبايسا تلّهست دق ُةبَّلَطتي يذلا ضرغلا زوريف نب فسوب دجوف

 لمست نا ىلا هوحولاو نيمدقملا نم كلذ ىلع هنيعب | لاو يس تالا

 كرو هالو يف تاصحو ابملكشتو هلع مدت سما يلوت يف لوعو هللا شفق ندألا

 عرشو هبات اقثمأو هباحصا تاّد نم اهنع بذلاو اهظنح يف هب قو نم عم هدلو اهيف

 اهلثم جاتجي ام لك اهيف لصحو ددعلاو ةّلغااب اهنحّسو اهثعش 1و اهتمرمو اهنصحت يف

 هل كلذ نابو ف هني داسف 4ل رهظو هيلع ركتتا ةلواملا لشن نم فرع الق: هلقم ىلا
 مه عاقبالاو هل ةلجاعملا نم فوثحا هلمحو مهيف كشي الو مييلا ن نكس تاقث نم

 "اوال لعب يف كواملا نئمشل ىقثا نا ىلا كلذ يف ةصرفلا بكرتو ىمدت ىلا بدرا

 ايتدهاشل هتعيط دصقو راذاو لثحا نع موتككم ؛ هرسو راهثلا رخا دليلا نم جرخف ججورخ
 اًدج هريس يف ادعم هلاح ىلع مت مث هنالغو هباحصا صاوخ بحصتسا دقو (134)

 مويلا كلذ دغ يف هربخ رهظو ٠ هاجر ام اًرفاظ 00 7 دع ندا لانا

 تاوفل همدن فعاضتو هدب نم هتالفال هردص قاض هلاح ةّماج كولملا سمس فرع ني

 هباجا لب كلذ ىلا غصب“ ملف هشاحبتسا دعب هسنويو هسفن بّيطي امم هتاكو هيف مالا

 اذه يف يننا » :لوقيو صلخلا مدختسلاو حصانلا دبعلاو عئاطلاو عيال باوج

 قينح عجني ال لاقلا نا ملعو سأيلا تي بذلاو هظفح يف ”مداخ ناكملا

 اراوو ةكيلما نم ءيشل ضرع ملو هسفن يف هرسيإ ام رهظاو حببق لكي هك ذو هيلع



 تاس

 و رطل او

 صظآظ[0 هك دس

 كك حس ل ا و

 بع 505 كد

 لجار الو سرا مهنم جر ال مهتم يف مهورصح ثيحب لجرلاو ليخلا نم فشك

 ميلغغا مث مانا ةدع نيقيرفلا نيب ةشوانملا تماقاو مالا ةفطتخاو ماهسلا هتقشر الا

 اكع مهدالب دصقو نورعشي ال مهو ركسعلا نم رفاو قيرف يف ضبنو كولملا سمش

 لماوعلاو ىشاوملا نم ةرثك ىدحي ال اب رفظف اهالاو امو ةيربطو امهرواج امو ةيبسدانلاو
 تالتملو ةدغبو ام قوحاو هل رهظ نم ىبسو هفداص نم لثقو لاجرلاو نايدصلاو ناوسنلاو

 يف اوافجاو اوجعزناو اوقلقو اواذ_ئاذ جنرفالاب دبخلا لصت او ٠ مهئانغ نم ناورتلا يديا

 قيرط ىلع همّيدع ىلا أفكناف كاذ كولملا سمش فرعو مهلاا نيبلاط مهتم نم لاما

 لح ام اودهاشف مهلامعا ىلا جنرفالا لصوو ٠ امناغ ! رفاظ هتامجو هسفن يف اًملاس ءارعشلا

 تفصقناو مهتكَش تآفناو مهداضعا يف تفو كاذ مهءاسف ءالبلا نم اهلهاب لزنو اهب
 قشمد ىلا كواملا سمش داعو مبنيب حلصلا ريرقت اوبلطو اوُأذو مهلمش قرفتو مهتكوش
 ةنسلا نم ةجيلا يذ رخا يف اًرورسم

 2 اميلا ضمو قترا نب ناكس نب دواد ريمالا دالب ىلع قترا نب يزاغ لبا نبا

 هدالوا ضعب رسأو هركسع لفناو دواد مزهناف دمآ باب ىلع ناتيرفلا ىقتلاو هركسع
 اهرصحو دمآ ىلع لزنو ةرخآلا ىدانج خيلس ةعمجلا موي يف كلذو هباحصا نم ةعامج لتقو

 اهنع لحرف لئاط ىلع اهنم لصحي ملو اهرجش عطقو
 اهتيباضو روصلاب ةفورعملا ةعلقلا ىلع لزن كباتا نيدلا دامع ناب رابخالا تدروو

 ضعب يف رانلا عوقوب دا دعب ةمحان نم ربا درو اهيفو٠ )١ تملا نم بجر يف اهحتتفاو

 ني رضاملا راجتلل فلتو قاوسالا نم ريثكو راجتلا نزاخمب دوهشملا نانا قرتحاف اناَع
 داع ناب ريدا درو اهيفو ٠ مهعئاضيو مهلاوما نم ىصخيال ام تاهملا عيب نم نييثاغلاو

 نسحب .روهشم وهو ىلوترفكلا ديعس ابا (184) نيدلا ءايض رزوتسا كباتا نيدلا

 رامخالا تدرو ابيفو ٠ ةديمحلا بهاذملاو ةديدسلا دصاقملاو ريذحا بحو ةيافكلاو ةقيرطلا

 ٠ هللا همجر هاش كلم نب دمحم ناطلسلا نب لرغط ناطلسلا ةافوب قارعلا ةيحان نم

 دصقل بهأتلا ىلع همازتعاب كباتا نيدلا دامت ريمالا ةيحان نم رابخالا تاصاوت اهبفو
 كلذل دادعتسالا ىلا ةّبهلا فرصنم هناو ابهتصاحو اهتلزانل قشمد ةنيدم

 ئكر ريمالل تناكو (شاترق) نيدلا ماسح ديعسلا ىلا اهمَّلسو : هنيراث يف قرافلا لاق ١(
 ( قترا نب ناكس نب ) دواد ةلودلا



 ا

 ٠ ةدعرلاو ةيركسعلا تنهتماو نيخالنلاو نيشسغتملاو عاّتصلاو سانلا نم ءاعفضلاو

 مهيلع ضيف اذه ىلع هوتفاو مهناب ةمبتلا يف مهقوا ءايزبأ نايلغلا نم ةعاج ركذو

 ءال'ره(لتق ثيح) كلذ ىلع سانلا ةمالو .اًربص لاما يف عبمجلا لتقو هلا مهفاضاو

 لتق هفكي ملو ترهظ ةلالد الو (1338') تماق قس ريغ نم يللاإلا اذه لوقب نايلغلا

 000 هريك وهو هلتقف كولملا 4 نب ينوتم هاخا مت 1 سلط نا نم

 رفط ننع لفي وم اظلاو ةحبقلا لاعفالا هذه يف غلابو رس يف

 نسما يلع وبأ كلملا ريثا لصو ةنسلا نم ىلوالا ىداح نم عبارلا تسلا موي يفو

 ره سمش مسرب هدن ىلعو ةيأد شرتسلا ةنوبنلا ةزيزعلا رادلا نمال وسر شقا نبا

 نع هدي ىلع تانئاكلا تدروو هبلع هثضافاو هيلا هلاصيال بودنملا يعامالا فيرشتلا

 31 ناكو ةفيلخلا ريزو ينزا بيقثلا دارط نب يلع 2 يبا نيدلا ٍفرش ديذولا

 نيدلا فرس ريزولا اهنع نقرعو ه١ ةنس لّوالا عبيد رهش يف اهبلا ديعأف ةرازولا نع

 المج فرص دلاخ نب ناورشرنا

 مامالا يدلو نيب ثداللا فاخلاب رصم ةبحان نم رابخالا تدرو.ةئسلا هذه يفو

 نيملسلا دبع يلو نسحلا ىلع يلا نينموملا ريما دبجملا دبع نومييملا يلا هللا نيدل ظفاحلا

 بهذم ىلا ”هثام اههدحا نيتقرف دانجالا ماستقاو طظفاحلا يفنبا ةردمح ا يبا هخاو

 رابظتساو امهنب :ب برحلا ران راعتساو هبزحو ةيلمعاممالا بهذم ىلا ىزخالاو هلهاو ةّنسلا

 ةيناجيرلا يف لعتلا رثك أ ناكو ريثكقلخ مهنم لتق ثني ةيليعاممالا بزح ىلع ةّنسلا بزح

 ةيلمعاممالا سهذم رصني ناكن م عبنتو نسما يلع يلال هدعب ىمالا ماقتساو نادوسلاو

 لاوحالا تحلصو ديرشتلاو لتتقلاب مهداباف مهارح يرجي نمو ةاعدلاو نيمدقملا نم

 ىلا هللا نيدل ظفاللا تاتك دروو لالتخالاو بارطضالا دعب لامعالا روءا تماقتساو

 ةمعنلا هذه نم هدنع دّدحت اع ةنسلا نم ةجلا يذرخاوا يف لالا هذه. كولملا سش
 جنارفالا ةبحان نم كولملا سمش ىلا رابخالا تهنثا ةنسلا نم ةدعقلا يذ يفو

 عمجال مهبهاتو ةرمتسملا ةعداوملا حقو ةندسلا نم رقتسملا ضقن ىلع ممازتعاب
 هذه كوام ا سمس فرع نيحف داسفلاو ثسعلاب ةيقشمدلا لامعالا دصقو داشتحالاو

 ضوه: هب لصت او لامتالا عيمج نم ناورتلا ىعدتساو لاجرلا عمج يف عرش لاخلا
 اوعرشو مجئازاب مسخو مهيلا هجتوتو ركسعلا (1387) يف زربف ناروح ةبحان ىلا جنرفالا

 ' عمج يف جنرفالا ناكو ٠ نيقيرفلا نيب دراطتلا عقوو ةيناروملا عايضلا تابعا بازخلا يف
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 اك ا

 جنرفالا نم لتقو نيررك ذم ا نيروهشملا نيمدقملا نم ةعاجج مهبيف سراف ةئام ريدقت

 ىلا مث ةمواقللا ىلا مث ني رسنق ىلا جن :رفالا مثو بلح ىلا لغلا لصور تل

 ركسعلا نم يق نم يف بلح نم مهلا ضوهنلا راوس ريمالا دواعف (اذك) نيالا ةرقث

 سراف ةئام ريدقت هنم ين 3 واهب اوعقواف جنرفالا نم كيرف اوقاف كارتالاو

 بلح ىلا عئالقلاو ىلتقلا نسوؤرب نوملسملا داغو مهدالب رع رم جنرفالا تفكئاف

 (188”) ىلا ىهتناو ةيكاطنا ىلا كلملا لصوو٠ ةمعنلا مف ل ةمغلا كلت تلحناف

 نع مهواتقو مهب اوعقواف يكباعبلا نايئعلو راوس ريمالا ضبتف اهلا ليخ ربخت آو

 نيملاس نيرفاظ بلح ىلا اوداعو اًنح مهيديا يف عقو نم اورساو لامثلا دلب 5 مهزأ
 نسوئوزلاو ىرسألا 3

 ةنامسحو نيرشعو 0 1

 ىلا هركسع يف كولملا جات نب ليعمسا كولا سمُش ضه: ةنسلا هذه يفو

 نم هعزتناو هكلف اديصو توريب رغث ىلع لطملا لدملا يف يذلا نوريث فيقش

 مرحملا نم نيب تسل ةعمجلا موي يف هيلع سلغتملا ىمسستلا لدنج نب كاكض دي

 ةمحانب رخآلا عيد رهش رخاوا دّيصتملا ىلا كوللا سمش جرخ ةئسلا هذه يفو

 هصاوخو هنالغ نم رق دقو ةنم عساتلا ءاثلثلا موي ناك الف لابعي اءانديص

 دحو دقو املياب فارس كارتالا نم كباثتا نيدلا ريهظ هدج كبلامت دحا هيلع بثو

 ىلاعت هللا ىضتف هسأر عطق اهب ديري ًةئاه ةبرض ةبرضو فيسلاب ةصرفو ةولخ ُةنم
 لالا يف ضرالا ىلا هسفنب ىعرو انش 05 ىو هدب نم فيسلا بلقناف ةمالسلاب

 رئاكت نا ىلا سرفلا نيبو هنبب كايف هفلث اف سرغلا قنع يف تعقوف ةينأث هبرضؤ ١

 قثوتيو ةيلطيو هبّمعتي نم ليثا نم هرثا يف ضهناو مزهناف هبلا اوفاوتو نايلغفلا هيلع
 تنكسف ةئئاكلا هذه ةعاشا دنع هيف ىمالا برطضا دقو .دلبلا ىلا داعو ُهنم

 لايملا يف هنع ثحبلاو نايللا» ليثلا نم هبلط يف نوضهنملا دجو : هتمالسب سوفنلا
 املف هركجسما نا ىلا باّتنلاب ةعاج حرجف ٠ وق نا ىلا كلاسملاو تاقرطلا» ١

 :لاتق ٠لمفلا اذه ىلع كلمح يذلا ام : هلأسو هرّرقو كولملا سمش ىلا هورضحا

 نيكاسملا تملظ دق كنال كنم سانلا ةحارو كلتقب يلاعت هللا ىلا برتت الا ةضالا
1" 

 ينل



 مسا 48# دب

 | 5 ياكم نمردص ناك اه باو اهتم دنقلا فذ ئفانيق عبرال ثبسلا موي يف

 ً[ىرُقو لالاو ليخلاو ةيرصملا بايثلا طافسأو ةينسلا علخلا نم هبحص ام لصاوو كولما

 يف 54 ةنس اًنفكتم داعف هريسم لّهست نا ىلا اميقم لزي لو هدي ىلع دراولا باتكلا

 اهنم لّوالا عبد رهش نم اتيقب نيتايلل تيسلا موي
 ةبحات ىلا نائرتلا نم رفاو ركسع لوصوب رامخالا تدرو اهنم ةجملاا يذ يفو

 مبنم ريثك قلخب اورنظف حترفالا لقاعم نم اهلامعاو سابارط ىلع اوراغ مهن ااا

 سابارط بحاص ناو ريثكلا ءيثلا باودلاو مئانغلا نم مهل لتتم ا رشا واق

 نائكرتلا ركسع يتلو هلامعا نم هدشح نميف مهيلا جرح يلبجنصلا ناردب نإ:الوللب ضن

 هثاح لحو هلاجر رثكأ لتقد لؤدنشلا هعمجو لولفملا اا دفا مهرفظاو « هؤرسكف

 لزنو هب اونصحتو هيلا اوأجتلاف نيرعب فورعملا نصحلا نم ليلق رفن يف مزهناو هلاطباو

 توّقلا نم هيف ام دفن ىح ةريثك مايا هل نيرصاح اوماقاو هملع كارئالا ركبنع

 ةفغلا اومنغتساو ةلمملا اولمعاف رثكالا مليخ نمو مهنم كله ثيحب ءالاو (1827

 بتاكو ٠ سلبا رط ىلا اولصوو اوجنف مدقملا عم نيرشع ريدقت يف اوجرخو ةصرفلا اوزهتناو
 ىلع مهثعبيو هلامحا يف نمو هب خرصتسي اككعب جنرفالا كلم اهبحاص الولط ضنب كلم
 نصح نع مهليحرتل ناررتلا ىلا اوضهنو ديثك قلخ جنرفالا نم هبلا عمتجاف هترصن
 اولتقف مهناتل ىلا اوفحز مهدصقو مهءزع اوفرع املف مهنم هيف يقب نم ذاقتتساو نيرعب
 ىلا اوعفدنا مهن | الول مييف ةياكتلاو مهب رفظلا ىلع ناكرتلا فرشاو اًريثك اعج مهنم

 مع كذا ذ لحاسلا قيرط ىلع مهدرعو اهنع مهلحر مهب . لصت اف ةمئفر ةمحان

 مهلامعا يف اوقرفتو مهئانغ نم مهتاف ام ىلع اوفساو

 اوبس نب زو قدرا دبع نب دحا لضفلا يلا كلملا ميركل ضرع ةنسلا هذه يفو

 ني رشعلاو يداملا دحالا موي يف هلل ةمحر ىلا يفوت نا ىلا هب لزي ل داح ضرع كولملا

 راكتمو هني رط نسجل هي هملع ارق ا هتافوب اوعّدفتو سائلا هل نزحف اهنم ةجللا يذ نم

 مظعلا نارقلا ةوالث ىلع اظاوم نيدلاب اكَسمتم ريخلل اًنححم ناكو هلالخ ديمحو هلاعفا
 لامعا فارطاملا هليخ يف جنرفالا كلم سدقملا تب بحاص ضن ةئسلا نم رفص يفو

 ركسع يف بلح يف بئانلا داوس ديمالا هيلا ضبنف راوثب فرعي عضوم ىلا لصوو بلح
 ىلا اولصو نا ىلا اودراطتو مايا اوبراحتو اوقتلاف نائرتلا نم هملا فاضنا امو بلح
 نيماسلا نم اهيف اولتق ةميظع ةرسك مهورسكف مهيلع جنرفالا لمحف نيرسنق ضرا
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 فقوتساو ةكرللا هذه لاطباب هيلع راشا نمالا هصااوخو هئارمأ يدقم نم قبي مو
 ىلا اذه لمه 4 _ ليقو باطخ باو هنم عطلت هن الا ا

 هجوتلا نوكيو ديعلا ةّنس يضقتو كرابملا رهشلا اذه نم لئالقلا مايالا هذه عوض غارف

 ىنبو ناسنا ةروشع لمع الو يأرلا اذه يف دحا ىلا من غصي 7 ناكملا كلذ ىلا هدعب

 *دحلا :ضيشال هنا مهتتحتل نولفاغ ةايلجا :نم اهنا رمز نورا اهلهاو اهدصق ىلع هرما

 ىتح ريسلا دغاو اهيلا لالا يف لحر هنا مم ٠ لدملا هنقرتو ديعلا ديبالا مانألا هذه يف

 ميلا فحزو مهب ءالبلا نم طاحا ام مهعارف اهيف نم ىلع ديعلا موي يف محثو اهيلع لزن

 ماهسلاب ق قشرلا ىلع اوربصو لاحرلاو بوددلاب اونّصحتف هدم لكاو رع رفوا يف هتقو نم

 حرخاو لتقلا يف ةرهاظ ةباكت مهف ا مويلا كلذ يف ركسعلا داعو لابثلاو

 عايج نم دلبلا لوح مهقرفو لجارلاو سرافلا يف ه هدغ نم مهوابو بلسلاو ببنلاو

 لاَّثعلا ةلالاو ةلاجرلا نم ةرفاو ةعاجو كارتالا نايلغلا نم هصاوخ يف فحز مث هبحاون

 ةاها نم هب نم ىلع دشو هيلع دلبلا مجه يف لوعو هنلا دصق ةامح نم اعضوم قزتساو
 نامالاب اب نم ذالو٠ ناكملا كلذ نم هسفنب دابلا مجهو هيدي نيب اوعفدناف ةامرلاو

 ىداو مهلا نسحاو مييلع علخو مهنماف نينمأتسم | 0-9 نم ”ةعاج هيلا ىمارتو

 ةعلقلا لاجر رثكأ هبلا ججرخف مهيلع ببن ام درو مهنق اكنع ةذالا عفرو مهنع فكنا

 نع هزجع فرعو كلذ يلاولا ىأر نيذح ٠ مهنماو 1 5 مهيلع علخف نامالا نييلاط

 لسهساب هيدي يف دليلا عم تلصحو هيلا اهيف اه ةعلقلا مّلسو نم هناَيأ بلط ةرباصلل

 اهنع لحرو هيلا اهظفح يف نكسو هيلع دمتعا نم اهتيالول ستارف رتقو عرساو رما

 نا ىلا لالا هذه ىلع لزي مو اهمحاون ف داسفلاو ثسعلاب صعاو اهملع لزنو رزيش دصقو

 يذ يف اًرفاظ !ًرورسم اهلخدو قشمد ىلا اًدئاع لحرو هللا: لم اه فطشساو كلل
 ةنسلا نم ةدعقلا

 هنادتبا نسحتسمو هتمهءاضمو هتعزع ةَرق ىلع ةّلادلا كولملا سمش تاحارتقا نمو
 اسبنم طسوالا قشمدب ةعلقلا نم ديدخلا باب جيراخ نيدحتسما نيباملا نم ةثدحا ام

 ءارملا راد عم 571/ ةنس يف مهأشنا اهل ثااثلا وهو اهنم يقرشلا قدئنلا رسج بابو

 تعاجف اهرثا ةفصو اهحرتقا ةينبو اهعرتخلا ةّضق ىلع اهءاش نم ةثدحملا مايحاو ةعلقلاب

 ه1 ةنس لثاوا يف اهنم غرفو لادتعالاو ميوقتلاو ةبيطلاو نسما ةياه يف
 رصم نماَلوسر يونغلا رفاسم نب باثو سراوفلا وبا ىضتنلا ريمالا (درو) اه
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 نسحا هئاعدو همالس لاصيا يف ةنع ةفيلخلا ريزو دلاخ نب ناورشونا نيدلا فرش
 رهش نه نواخ سك دحالا ميا يف هيلع علخلا تضيفاو رباوج لمجاب يطرب و بائم

 نيب رضحف نينماولا ديما هللاب دشرتسلا ةفيلخلا مامالا سلج دقو ةنسلا نم لّرالا عيبر
 ةاسنلا خذه قلت : : هباطخ !دبم يف نينماولا ريما ُهل لاتف هلثم ةداعلا ترج (ممدخو هيدب

 تافلتخم عيرارد عبس فيرشتلا |د اذه ناكو ٠ كرهجو كل رس يف ىلاعت هللا ق قت او كركشب

 ىلع ساج الو بهذ قوطو ريراوسو امد رم اجاتو ءادوس اهنم ةعباسلاو سانجالا
 | | فل ةمابس نحيل نم: : يتمم ريما هل لاق ضرالا لّنقو هل دعملا يسركلا

 ارا نمو هرب اريج ةرذ لاتثم, لج نف» :ةكذ ىلاعت هللا لاق ٠ هريغ ةسايسا
 هل ءاعدلا نم رثكاف ةسرافلاب كلذ. هيلع ريزولا داعاف- < 10 ُهَرْب اون رّرذ لام

 هل امهدتعف نيئاوللاو امهم هدّلتَف هل نيدعملا نيفيسلا نينموملا ريما ىعدتتساو هملع ءانثلاو

 هيلع ةيضولا دّكاو رقنس قا هكياتاو ؟) هيخا دومحح نب دواد ناطاسلا هيلع مّلسو هديب

 :نينمأولا ريما هل لاقو امهباب يف هررق اب ءافولا ىلع هفلحتتساو اهلل ةياعرلا لامجاو امسهبي يف
 ىلا كلذ دعب دوعسم ناطلسلا هحبوتو م نيك اّشيلا نم أو 5 كيتا اهذكت نعبنا

 رقئس «قا) هيلا مضنا دقو ةنسلا نم رخآلا عبيد رهش لوا يف ناجيرذا ةبحا
 3 كارتالا نم ريثك قلخو غ) ىليدمحا

 ناطلسلا ركسع رسك دوعسم ناطلسلا ركسع ناب دادغب ىلا رامخالا تدروو

 يف هركسع قرفتو ةنسلا نم بجر رشع نمأث يف ناذم# ةبحانب 5) دمحم نب لرغط
 ناذمه عماج يف هل بطوخو هلزنم (181) ىلا دوعسم ناطلسلا داعو دالبلا .

 اهتلزان ةامح دصق ىلع كولملا جات نب ليعمسا كولملا سمك مزع ةنسلا هذه يفو

 روظي لو هسفن يف مزعلا اذه ىفخا ناك دقو اتكلمو اهيلع نيبلاغلا يديا غ نم اهتداعتساو

 تهنتنا رابخالا كناك دقو اهيلا ريصملل دادعتسالاو كاذل نم اعلا ف عرشو هريغ هلع

 ايبود ةامارملاو اهنع اهنع بذل بهأتلاو ال نيصحتلا يف غلابف مازتعالا اذه. اهل ظفاحلا ىلا

 سمش ىلا لاخلا هذبب ربحا ىغتتاو ٠ اهيلع دمتعيو اهبلا جاتحي رةلآ لك كلذل دعاو

 ةنس ناضمر رهش نم ريخالا رشعلا يف زرب لب ةنع نطشي الو رمالا اذهب لفجي ملف كواملا

 3١ 02. 1011, 7 8 هاخا: لصالا يفو ؛)

 ىليدمحاو رقنس : لصالا يفو (ه زتوقب كتنتا !.: خيراوتلا ةدبز يفو (م
 دومحم :لصالا يفو (ه
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 قرَدلاب مهروس نم برقو اولزؤلاو اول ذو ةأحف مهأتا ام اوعاتراف ةلاجرلاو ةلاّيسا نم

 هلجرتا مهرسأب كارتالا لجرتو مداوج نع لحرتو نيباّقئلاو نيدناساركاو تايتفطلا

 ةامرلا ةرثكت هيلع أو رهظي دحأ قبي و و اورتتساف باّشنلاب روسلا ىلع نمت اوقشرو

 ”هومجه مث ةنم اونّكَم نا ىلا هوبقنف هقرتسا روسلا نم ,ناكم ىلا تايتفملا قزلأو

 اب اوعّصحتو جااربالاو ةعلقلا ىلا جنرفالا نم هيف ناك نم أجتلاو .دلبلا يف اورئاكتو

 جنرفالا نم هيف فدوص نم لك لتقو هباب حتفو دليلا كلمو اسهيف مهسوفت نع اومن
 دصقلاو دلبلا كلم نم مب لزن ام نيمزبنملا نم حاربالاو ةعاتلاب نم ىأز الو ردو

 اذرساف ازلؤنو ليلا اونيبسأو نامألا اًوطتلا مهلع عنام الو مهل رصان الو لاتثلاب مهل

 لحرو ُهنع بذيو هلي نم دالجالا لاجرلا نم هبف ررقو دلبلا يف ناك ام بهو اعيمج
 دّدعلاو هدالواو هب ناكيذلا يلاولا مرو ىلتقلا سوورو ىرسالا هعمو ركسعلا يف ُةنع
 رخو .ةنسلا نم رفص نم تلخ لايل تسل سيمخلا موي يف قشم د ىلا لصوو ةريثكلا

 ءيثلا مهو ب فبصقلا يف انموؤورلاو لالا ف ىرسألا ةدهاشمو هناقلل دلبلا نم ' :نناتلا

 مهنتم دشو مهولق رسو مهنويع قا ام كلذ نم سانلا ىأرف ديفغلا مجلاو ريثكلا

 حتتفلاو زيزعلا رصنلا اذه نم انس ام ىلع ىلاعت هللا ركش نم اورثكاو هل اوجهتباو

 تالتماو هلثم ثودل اوعاتراو هعامم مهلاهف جنرفالا يف كلذب رابخالا تعاشو نيبملا

 ةراكو اهتاصح ملف ننابلاب يف مالا لهست نم بُدعتلا اورثكأو الحوو انعر ميبواق

 ناسرفلا ة ةلاخلا نم لتق نم ىلع اوفساو ٍمارع لهساو هدم نرقا يف اهيف لاجرلا

 ةلاجرلاو
 نب دوعسم ناطاسلا لودصوب قارعلا ةيحان نم رابخالا تدرو ةجنلا لح يفو

 ريرقتل لئالق مابا اهب ماقاو اهنم يلرغلا فناللا يف هلوزنو دادغب ىلا )١ دمحم ناطلسلا

 لصوو (1807 قا 7 ىلا ماشلا ةفاضا سمتلاو اهحرتقا ءايشاب ةكذت بتكو لاما

 يف حرتتلا حورشملا ةنّئضت ام ىلع هوفلحتساو لثامالاو نابعالاو ةاضقلا يضاق هيلا

 يف هلوزت يف هل نذالاب يدشرتسملا يئامالا يماسلا ىمالا جرخف ٠ ىرج اع . علوطو جوملا

 ٌشرفلا نم هلثم ىلا باتي ام هللا لمحو هل ةوعدلا ةماقإو هباتلأ تدتُكو ةنطاسلا راد

 لامهالا عبمج ىلا ةنطلسلا سما ريرقتب بتُككو مرحلا نم ةمج رخل هل بطخأو هريغو
 ريزولا بانو ةبدشرتسملا ةزيزعلا رادلا ىلا ىعدتساو . اهربانم ىلع هل ءاعدلاب ىمالاو

 عضاوملا عيمج يف كنذكو . دمحم : لصالا يفو ١(
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 ةفطاع ةتلمف- هببا ماتا يف هيلع ناك ام ىلع هرارقا يف لاّوسلاو ةحضانملاو ةعاطلا لذب يف
 هراششإا ىلع لزنتو سمتلا ام ىلا باجاو فاس امت ءاضغالاو ىرج ام لاّمحا ىلع ىلرعلا

 قشمد ىلا ركسعلا يف كوالا سمس داعو حرتقا ام ىلع امبنبب رمالا ررقتو بلط ١
 اهنم مارحملا لثاوا يف ارورسم اًرفاظ

 ةئامسحو نيرشعو عبس ةنس

 رتداع ريغ نم مهني فلخا عوقوب جن رفالا ةيحان نم رابخالا تدرو اهنم مرحملا يف

 نم ةعامج فداص اهمفو ٠ . ةعاج مهنم لتقو مهني ةبداحلا ت : تبشنو كلذب مهل .ةيراج

 مهلويخ ىلع اوامتشاو ةعم نمو هواتقو هب اورفظف هلمخ يف )١ اندرز بحاص نارتلا

 هب عقواف ةّينيطنطسقلا نم جرخ رفاو قيرفب رفظ دئمشنادلا نبا نا لبقو ٠ مهعاركو

 مهريغو مورلا نم هبف ناك نم لتقو
 رشاب لث ىلع هليخ يف بلح نم راوس ريمالا راغ ةرخالا ىدامج رشع عباس يفو

 لمحو لجارو سراف فلا ريدقت مهنم لتقف هلا جنرفالا لاطبا نم هيف نم حيرخف

 ىلعو هلقتعاف ةعيبد نب يرم ىلع كوالا سمش ضبق اهنم بجر يفو ٠ بلح ىلا مهسوؤر
 ' هف دّدرتو هلاح ىلع يرم ماقاو ُةقلطاو اهب ماق رتطحاصم ىلع ةعناصو كرابملا نب ةماسا
 لامعالا مومذمو لاعفالا حيبق نم ةفلسا ام ةأفاكم اذهو هلتق ىلا هرخآ ىهتنا ناطخ
 لاوحالا رئاس يف ةيكترا يذلا ملظلاو

 دقت امم اهحاص همخا نيبو ةنبب رَرقملا دعب كملعب ةيحان: نم كوالا سمش داع الو
 ضقت ىلع مزعلاو ةّنلا داسف نم هيلع مه ام جنرفالا ةبحان نم هيلا ىهتنا هحرشو هركذ
 مهنم ذخا دق توربب بحاص نا نيبقشمدلا راجتلا ضعب هيلا اكسو . ةرقتسملا ةعداوملا

 ىلع كلذ در يف جنرفالا مدقم ىلا ب بتكف لاملا ع نم ةرفاو ةلجح اهتميق ناك لام ةّدع

 هارع لين نع رفستأ ملف كلذ يف تايتاكملا تددرتو هب ىلوا وه نم ىلع هتداعاو هبايرا

 لو هسفن يف كلذ رساو هلثب لعفلا اذه ةلباقم ىلع قئاو ظفلا هلم بالط لينالو

 سائناب ةلذانأ بْهأَتلا ىلا همزعو همه فرصو هتناطب تاقثو هتصااخ نم دحال مدبي

 نم محملا رخاوا يف اهيلا ضهنو اهيلع نيمآغتملا نيعالملا يدبا نم اهعازتناو (130”)

 ' ةرفاو ةعامج اهيفو اهبلا ركسع يف فحزو اهنم رفص ةّرغ دحالا موي يف اهيلع لزنو ةنسلا
 | : اندر :لصالا فو 09 .
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 ةشيفلا طاسقا نم ةنس لك يف مهنم جرختسي ناك ام مهنع عفر ناب نيشتعتلاو ةيعزلا
 ٍتاهجب اهيلع تالاوللا بابدا ضوعو اهمكح لازاو اهوانت رظحو اهمسر لطباو
 نم رهظو ٠ 513 ةئس يجز يف كلذو ءابثلا هيلع لضتاو ءاعالا 2 رثكف اهي
 الو رمهو يف عشب ا ام هشعزع ءاضمو هتلاسبو همادقاو هتعاجّسو دع ةديشو هتماهش

 لاقلاب ةياكتملا نود نابعلا ماقم وقيام هنكاما يف كلذ نم 5ك كخسوو مفدرلاب يف رطخ

 نيبودنلملا يدي يف اناكو (129) 9 ةئومللا نصح هحاتتفا انوا كلذ نش

 نا كولملا سمس ىلا ىهتتاف امهمسر ىلع اًرقا دق اناكو هبا كولملا جات لبق نم امهظفحل

 اهلزتسا ىتح امهبلع لمع دق ككباعب بحاص كولملا جات نب دمحم ةلودلا سمش هاا
 رككاذ امهظفلل هباونو هتاقث نم هآر نم اهل بدنو نيرركذملا امهيلصح نم همكح ىلع

 نيمو هدصق ام ىلع ةث ةشاعلاب روكذملا هاش لسارو ةنم ضعتماو هيلع لعفلا اذه لثم

 يلق ةبامزلا :ةناوحبات هلم ناك ام ىلا امهتداعاو امهملع لوزتلا ةلاسو هدمتتعا اهف هيأر

 1 017 كارم هانعم يف ثيدحلا يفو هنف رمالا لمهاف سمتلا ام لوبقلاو بلط ! م

 ضب مم 4 . هيلا همه فرصو هيلع مزع اهب دحا رعشل ملو نيروكذملا نيئصحلا دصقل بهأتو

 عدلا يذرخا يف لامثلا ةمحان لطي هنا ًايهوم قشمد نم بركا ترالزاو ركسعلا يف

 دقو الا 5 وبللا نصي نم رعشي ,ملف هقي شت دعب ايغمت ىرخا قيرط يف داع مث ةنسلا نم

 ءالبلاب هيف نم سحا 17 عناق ال ةيت عفادت ال ة ةعزعب هم هيلا هتقو نم فحزو هبلع لزن

 هموي نم نامالا بلط لاوحالا نم لاجب املخم ل دجي لو لاتقلا ةدش نم هدهاش :

 بائساو هرما روف هم هبلا ُةَمَّلَسو نصا نم لزنو لما ان يضرم لاشلا 2

 سأرلا نصح ىلا ُهنم غارفلا دنع اهنع لحر مث .هتطمو هتيافك ىلع دمتعا نم هلظفح يف

 ىلع لزنتو نع لحر مث ةظنحي نإ ءاّلوو 4 سنف ةيضقلا كلت ىلع هيف نم 00

 عاسقبلا يحالف نم ديثك ”قاخ هيلا عمتجاو دشتحاو اهبحاص هوخا دعتسا دقو كيلعب

 سرافلا يف ميلا فحزو مهقباضو اهف مهرصحف نيدسفألا ةسمارحلا نم كلذ ريغو لامللاو

 اضياروسلا ىلعو د يثك “مر فن حرجو مهنم لتقف ةعامج ةتاقملا نم كيلعب نم جنو لجارلاو
 قرذو لاقلا ميلف 30 لاجرلاب ءزتوع دقو يىئلاّربلا دليلا ىلا ماا دعب فحز مم

 قلخلا حرجو لق نا دعب هيف ركسعلا لصحو هكلف تاهج ةّده نم هيلع ركسعلا

 دشلاو امبيلا فخزلا بظاوو نصملاو دلملا ىلع قيجانملا بصنو هيف ناك نّدم ريثكلا

 لسار ةرباصملاو (129”) ةماقالا ىلع رارمتسالاو ىمالا دس اهبحاص نياع ًاًملف ٠ امل
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 ءاحصفلا هلئاضف ترشنو ءارعشلا هادم تمظنو رضاحلاو ةيدنالا يف رشنيبو لفاحملا يف
 هللا همحر يتشمدلا رعاشلا طانخلا نب دمحم هللا دمع وبا لضافلا بيدالا ناكو ءاغلبلا

 | ىف ملط دق مل هرلغو مودلا نم نونفلا نساحمب روهشملاو ماشلا ء ءارعُس ةفرط وهو

 ةب رعملا اهتاببا مج نم تركذف اهككسحتو اهريرحتو اهبيذهت يف غلاب دئاصق ةّدع كوللا .

 '00 ف هدا تميم نم ويف غلا ام هقاقحتسا ىلع هب هب لادتسي ام هيلاعم تافص نع

 : اهوا ةديصق تاسا نم

 ارهدلا كب كولا 0 ا فآرشو 000 رشد نبا هللا منك دقل

 ارما هل نامزلا يصعي ال 0 هلهاو نامزلا اذه ىلع نمو

 ارقفلاو فوخلا لتقيلف هل نكي نمو نيئماوملا ريما ماسح
 ارعشلاوب تحدم دق ا ًةديصق كولملا جات يف تلق اذا

 ىرخأ نم لافو

 اجارس اهلامو ايدللو اجات فلا كواملل كترأ (128")

 اجاهتبا كب مانالا دعس اك ٠ اًراختفا كب نامزلا فرش دقل
 اجامو امج حامملا رجب ىمط افك دمحلا ءانتقا ىلإ ثدّدم

 اجالو وهب نع ثيللا سيخك يلاوعلاب يلامملا ترداغو

 نيدلا ريهظ نب يروب كولملا جات نب ليعمسا ميتفلا يللا كواملا سمش مايا ركذ
 لالخ يف ناك امو هناضقنا ىلا هرما ءادتبا يف هلاح حرشو كباتا

 اهلاوحاو اهتاقواو اهنيراوت ةفرعمو ةددجتملا ثداوللا نم كلذ

 رادلا ىلا ةينافلا اندلا هذه نم هللا همحر كباتا نب يروب كولا جت ديمالا ىضم 1

 ةكلمملا يف هماثم ليعمسا حتفلا وبا كولملا سمش هدلو ماقا اًديهش ادمن اديعس ةيقانلا

 ةسايسلا نسحا هتافو دعب 4 هب لمعي اع ىصواو هتايح يف هيلا هب دبع ناك ام بسجل

 ىلع هناسحا ضافاو ةبعرلا يف لدعلا طسبو ةريرسلاو هلامعا يف ةّنلا صلخلاو ةريسلاو

 دازو اهباحصا ىلع تا.كئماملاو اهبابرا ىلع تاعاطقالا راو ةبركسعلاو دانحالا ةفاك

 ام ىلع نيفرصتملاو لالا بترو هترازو ىلع هبا ريذو رقاو اهصقني' ملو تابجاولا يف
 دمتعاو قشمد ةنحش زوريف نب فسوي بجاملا ىلا ديبدتلاو ريرتتلا رما درو هيلع اوناك

 رما يف رظنلاب ةسايسلا رعا حستتفاو هرسو هرهج يف هيلا نكسو هرما تامه يف هيلع
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 يف هل ةمدخلا اومظاوو هملع اوعمتجاو هيلا باحصالا ةفاك تلامو رورسلاو لذملا مرنم

 هيلع ميلستلاو موي لك

 ةثامدمحجو ني رشعو كسل

 كلم شوال نب .ودغب كال جنرفالا ةيحان ع نم دبخلا درو ةنسلا هذه يف

 رهش نم نيرشعلاو سماخلا سيمخلا موي يف اكعب سدقملا تب بحاص جنرفالا
 هثراركو هئاون نم دئادشلا ىلاعو هثداوجت نامزلا ةكرع دق احبس ناكو اهنم ناضمر

 مهنم صّلختي وهو هتافاصمو هتابراع ف اًريسا تامفد ةّدَع نياق يديا ف عقوو

 ريب د الو باص يأر بحاص مييف هذ فلي و ةرومخملا هعدخو ةروهشملا هلم

 رحبلا يف مهلا لصاولا روجيا دنكلا ديدحلا صموقلا كلملا هدعب مهيف ماقو حلاص

 اوفلتخاو هدقفل اوبرطضاف هريبدت يف باصا الو هيأر يف ددسن ملف مهدالب نم

 هدعب نم

 لاطف هحالصو هرب نم نكن عقوو كولملا 8 حرا ضرم دعشا اهبيفو

 همسج يف لوبذلاو هب فعضلا ديازتو ةاؤولا بحاو ةاملا هعم ميثس الوط ؛ هب نمألا

 هترفغمو هللا ةمحر ىلا يفوتو (128”) هلما ةّكصلا ف باخو هلجا برقو هتوقو

 تاأتف اهنم بجر نم نيررشعلاو يداحلا نينثالا موب داهن نم ةعاس يان ىلع هزواتنو

 : هب لزانلل عومدلا تضفأو هباصل بواقلا

 مقنتال ةميع لك تقلأ اهرافظا تشنأ هيدا اذاو

 مل هوس راد ايندلا هذه نال عفادي' ال همكحو بلاغب ال ىلاعت هللا ءاضق نكو
 ةدودح ةروصح لاجالاو ةدودعم ةاصح اهيف سافنالا نزح الو اهيف "رمال حرف مدي

 عدخم ىلا نكس نم نامزلا ظعاوم مهف امو ةّدملا ناينفيو رامتالا ناعطقي راهنلاو ليللاو
 : يضرلا فيرشلا هدقق دنع دشنا دقلو ٠ ماالا

 داضمالا يف ّتفو نوبملا ىذقأ ُةنآف نامرلا يف كمويل اًدعب

 سلع هدم ةيالو قيل هو ءدسب نم رمال نوط مات نس
 ةيزعتلا نع دوجوملا ريمالاب ةئنهتلاب سانلا لغتشاف ةعوللا فّمْحو ةعورلا لازاف كواملا
 ركذي ام بقانملاو رثآملاو نساحملا نم هللا همحر كولملا جاتل ناك دقو. دوقفللا ديهشلاب

 مو

429 
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 ةحارس قلطأو' نماخ > نأ ىلبا تانعإللاو لاقتعالا نم : 1ناقع قدك يلو هنالغ ضعب

 عمج اهنم ةزخالا ىدامح نم" تلخ لابل ثالث سيمخلا موي يفو )١ .٠ دادغب ىلا داعو

 ءاهتفلاو باتكتاو دانجالا نابعاو صاولاو نيمّدقملاو ءارمالا نم ةعامج كولملا جات

 يذلا و اذه بسس لاحا يل ت تهتنا دق يننا: مهل لاقو هسلج ف 7 لثاماو

 الو:ةئم دب ال يذلا يضقلا رمالاب لولحلا ُةعم تنقيا دق ام هلامدنا رّدعتو هلأ لاط دق

 يدلو ادذهو ةافولا برق كرفغتشاو 8 ةوس ا حور نم تسي دقو ةنع قلخلل ة ةحودنم

 ةيافكلا لياخ هىف يل تنابو ةباجنلاو ةماهشلا ةراما ةنم يل تحال دق ليعمسا حيتفلا وبا

 يدهع يلو هلعجا نا ْتمَأر دقو يدق ةملث دسل وجرماو يدلو ربكأ وهو ةبابللاو
 هداصتقا ديمو هئس ةثادح عم هنثأت نسحو هدادسإ 2 يدعب رعالا جلوتل حش رملاو

 ةنم دارملا كاذف هاغوتو فاصنالاو لدعلا لسس دصقو هافتقاو ريخلا جاهنم كلس ناف

 هيلع صوصنملا رعمالا (127") فلاخو هيلاراشملا بواطملا نع لدع ناو هبف لوُمألاَو

 ) ديدسلاو ببئللا مزاخلا راف هتلفغ روتف نم هظاقباو هتنارا ليدبنت يف مكيلع لَّوعملا ل

 كرما رمآلا : اولاتف .رصتقاو ةنع ضرعا ركتم نع يعنأ اذاو كذ 55 اذا بيرالا

 ْ يف كل انتعاطو ةنم انل جورخ ال يذلا كمكح مكتملاو ةنع لّدعي الو فااخي ال يذلا

 0" ةيفاشلا ةضاعلاب كيلع نيو رمعلا يف كل دمي هللاو كتافو دعب كدلول انتعاطك كتاح

 2 ديمح ىلع ةّلادلا ثداولعا نم مبنم ادب ام ركشو مهلاقب سف ٠ ءربلاو ةمالسلا ليجعتو
 1 لمعلا مهعم ررقو هيلا هدعب نم: دهعلا ةيالو يلا راشاواهبلع نمالا يف صن مث مهالخ

 17 هلثم فرش يهاضتو هلثم قب 3 ةينس اماخ هيلع علخو هتراشا ىلا ءاهتت اهتنالاو هتعاطب

 ناملغلاو ةيناساركلا نم عانتالاو نيمّدقلاَو ءارمالا نيب ةعلقلا نم هراد ىلا اهيف بكرو

 كاذب فءاضتو روضحلا لفحلاو روكذلا مويلا يف ةيشووإلاوأ ذا ةيدادعرقلاد ةيحالسلاو

 يلاو ماشلا لها خي راوت يف اذكه هز ذ نأ 4 يزوجلا نب طبس لاق سيّبد ةصق يفو )0
 ضبقف هقيرط يف لض : اولاق محناف نييدادغبلا خي راوت 25 .(خيراتلا اذه ينمي ) يسنالقلا نب يلعي
 ! 14 'ققمد ىلا ليتختيف هباحصا) هئم هنم عطقناو قشمد لامعا نم يلكلآ ناّسح نب موتكم ةليجب هيلع

 هنا نظف هّردع يكتز ناكو رانيد فلا نيسممب لصوملا بحاص رقنس قا نب يكتز ىلا اهريما
 ةفيللا ثعب دادغب ىلا ربخلا درو املف. حالسلاو لاما هلوخو همركا هتضبق يف لسو املف ٌةكلييس

 2 ةمسلق ىلا -لصحو يكنز ماب اهريما هيلع ضبق ةبحرلا لصو الف هذخا يف لصوتيل يرابنالا نبا

 دومسحم ناطلسلا ةعافشب اّلا صلخي مل ةناو لصوملا
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 دعب هباحصا قرفتو هعم ناك نم رثكأ كلهذ ةعسر نب ىرعر ةلح ةنضق رات لهانملاو

 هباحصا نم ريسي رفن يف ديحولا عطقتلاك ةّللا يف لصح دقو شطعلاب تام: نمي شيلا
 موي ةليل يف قشمدب ةعاقلا ىلا هترضحاف هراضحال هوحن ليثلا نم ةقرف كولملا جات ضوناف
 هماكاو ةءاقلاب راد يف هلازناب كولملا بات مّدقتْف ه8 ةنس نابعش نم نواخ تسل نينثالا
 هلح هيضتقي ام ضورفملاو سوبلملا نم هيلا لو هماعطو هبارش يف قونتلاو همارتحاو
 يف لالا ىهناو ناها لاقتعا ال ةماك لاقتعا هلقتعاو هيجولا نيكملا هناكسمو عبفرلا

 هيلع طابتحالاو ةئم قثوتلاب هيلا باوحلا دروف ةيدشرتسملا ةيمامالا ةزيزعلا رادلا ىلا كلذ

 دادغب ىلا ةلمحيو ُةمّلستي نم هيلا لصي نيح ىلا

 ىلا كالوسر ذقت لالا. هذه لصوملا بحاص يجز كباتا نيدلا دامع فرع الو

 ىلع ةدّرقما رانيدلا:فلالا نيسمخللا ةنع.ءاؤللا نوكتيو هبيلست ُهنِم سرنا هازل
 طرشلا ررقتو كلذ ىلا كولملا جبات ةباجاف نيقلعتملا يقشمدلا ركسعلا ةيقبو جنوس هدلو

 ركسع عم سيد ديمالا جرخيو نواقتعملا هعمو اراق ةبحان ىلا هركسع متيم

 قشمد نم هب اوهجنوتف هباحصا ىلا اسيبد اومّلس نيلقتعملا مّلست اذاف كانه" ىلا قشم
 نماثلا سيمخلا موي يف اسبد ميلا اليل مهنم نيلقتعملا اوملستف اراق ىلا هب 0

 قشمد ىلا جنوس لصوو هناكم ىلا نيركسملا نم. "لك داعو ةعسلا نم دملا]
 بطوخ كلذ دنعف مهلوصوب 2 ١ هبلق لغش لاذو. مم كوالا جلا رسف ةعامللاو وه

 مهايبس ةيلختب مييلع نلاد مهقالطا يف لئسو نيلقتعلا هلهاو سيئرلا يف كولملا جات

 نود هتسائر ىلا دصعأو قلطأو اهب موقد ةطاصم هملع رزق نا دعب كلذ ىلا باجاف

 قاذرلا دبع نب دمحا لضفلا يلا كلملا ميك نيدلا لاك ريزولا ىلعو هيلع علخو هتدازو

 ةنسلا نم ناضمر لهتسم يف يناقدزلا
 مداخلا نيكتشك ةلودلا رخف اهيلاو ةافوب دخرص نمربخلا درو ةنسلا هذه يفو

 روكشم نييدتلا ريثك_ركذلا ليج ةقيرطلا نسح ناكو اهئم ةرزخآلا ىدامج يف يجاتلا
 ريما هللاب دشرتسملا مامالا ةفلخلا بتاك يراششالا نبا ةلودلا ديدس لصو اهفو ٠ دصاقلا

 يلست ىلع 'ثعبيو اهنم ةدعقلا يذ رخآ يف اهتضتقا بابساو روما يف هنم السر نينمأولا
 همَدم رسو هاوثم مركاف هيف رمالا تاف دقو دادغب ىلا لمي نم ىلا سيد ريمالا
 هفداصو هناكم هبجوي و هلح هيضتني ام هيلا لمح نا دعب اًدئاع هعوتو هلئاسر نش ب
 ثاتقو هعم ناك ام ت تيبنو هيلع تضبقف نيدلا دامع ريمالا ليخ ةبحرلا ةمحانب هقيرط يف



 سس سوا بس

 نم مهب هلخاو راوبلا نم هللا هاضق .١ مهيلع ىرج امل ةينطابلا نال هلاخ هب ترّيغت ام
 مهب لزت ال اوقلقو مهيلع اوفساف توُدَل أب مهئاققر ىلا كاذ ربخ ىهتنا رامدلاو كالملا
 كواملا جاتل اوبدنو مهركسمو مهرتخ كارش ااا مه رش لئاسح كثب قب اوعزشو

 نيلهاج ىلع مهرابتخا عقوو٠ مهئارقا كاَنفو يمال لاهج 0 عقوبو هل انه * نم

 هراد يف هب كنتنلاو هل بلطلاو كولملا جات رما يف لمتلا امبعم اوررق ةناساركلا نم

 ءابقلاب كارثالا دز يلا ج قشمد ىلا نالجرلا ناذه لصوو هف ةضرفلا ناكما دنع

 ' الو اميمادشتتنلا يف ةطاسولا اههولًا نيو كلارتالا م اهلا فراغم ىلا ارضحنو شوبزشلاو

 ةامحلا يف اراص نا ىلا ركملاو ةليملاب اجردتو امه اوباتري لو مهاعدخو امل بجاولا
 امهنال امهيلا بولقلا تنكسو انكتو كواملا بات باكر ظفل نيبث رملا ةيناسارا نم
 هراذ باب ىلا لصوو ُهنم داعو ماّمملا لخد نا ىلا كولملا جات يف ةصرفلا ابقرو ٠ امض
 ثادحالاو مليدلاو ةيناسارملا نم هباكر يف ناك نم ُهنع قّرفتو قشمدب ةعاقلا نم
 هب رضو 515 ةنس ةرخالا ىدامج نم نولخ سيخ سيخلا موي يف هيلع اشوف هل ةظفحلا

 دنع نيكسب هب رضو ةنم نكمتي مل احرج هتبقر يف هحرجن هسأرا الاط فيسلاب امهدحا

 ترئاكتو اميلس هسرف نع لاملا يف هسفنب بز داحلاو محللا نيب تذفن هترصاخ

 ءابطالا نم حارملا ةاوادم ةرامخلا لها رمال دعنا امهرعطتق امهملع لاجرلا

 تحلصو ةرصاخلا يف يذلا رست اا يذلا امهدحا ًاربف اطوعو نيمحئاراو

 مالسال دانجالاو ةركسعلاو صاوخلا هسلحم رضحي ةّدم ماقاو بكرو كلذ يف لاملا
 اتعملا مسرلا ىلع بارشلاو

 ناطلسلا نبا ذومحم نيدلاو امثدلا ثمغم ناطلسلا ةافوب دادغب غم ربخلا درو اهفو

 ه١ ةنس لاوش يف هللا همحر نالسراملا نب هاش كلملا نب دمحم نيدلاو اندلا ثايغ

 ناطلسلا هبخأل هدعب ةنطلسلا ترّرقتو هلبم غارفو هلجا دافن ةعم ناك هب ثدح ضرب
 دهعلا ةنالو نوكتو نالسراملا نب هاّس كلم ني (126") دمحم نب دوعسم حتتفلا يبا

 دحاو لك ذ جاو دمحم نب لرغط ناطلسلا هيخال مث دومح نب دواد هبال هدعب ٠ نم

 هعضوم يف مهنم
 ةقدص نب سيبد ديمالا ناب رامسم نب ناسح نب موتكم ةّلح نم ربخلا درو اهيفو

 ' نم اًفوخ هنالغو هباحصا صاوخ يف قارعلا نم مزهما دق ناكو ةّللاب زانتجا ديم نبا

 كلاسلاب فراع ليلد هعم نكي مل قيرطلا يف لضو نينمؤملا ريما هللاب دشرتسملا ةفيلخلا

 ف
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 تتتساو رمالا هل ماقتساف نيعمولا ريما هللا نيدل ظفاللاب تعنو اهيف (125”) مسرلا

 ريبدتو ةلودلا ةرازو شوبلحا ريمأ لفضل نييددعلا يلع ابا مالا دأقو رييدتلا هبأرب

 هببا جاهثم ىلع ىرجو ريبدت لمجا لامالا رّبدو ةسايس لدعأ ةفاكلا ساسف ةكلملا

 ءاّنتلا ىلع داعاو هران دامحاو روما ءاوتحاو هراشاو لدعلا سحن يف هللا هر لضفالا

 دعسفلا كقاحاو يتلا ريلا نمو مبكالما نم ضبقو مهلاوما نم بصّتغا ام رادتتلاو

 .دمعسلا قف ولا رجا اهي زاحو ديعملاو ثيرقلا ركش اهب زرحا ةغلامم' كلذ يف غلابو يقشلا

 1 مي ْنا ىلا اموادم .ديدسلا جاهنملا انهو اظاوم ديمملا بهذملا اذه ىلع لزي لو

 ءانتقاو تاريخا لاعفا نم هللا همها ام ىلع ههدسح ”ةدّسحت ةلودلا يدقم نم
 لمعلا يف اوعسو هلامعا يف يف نعطلا يف لاحملا اوْفلو هلاوحا داسفا ىلع اوعّمم تاحلاصلا

 نود ةيركسعلا عم كلذ ررقو اهوقغ لظاعتلا نب افلا اهوعمج بذكلا نم عاوفاب

 ةيداب ةنم ةرغلاو ةلّهستم هيف ةصرفلا دعو اللا لغو ةنعرلا نم لثامالاو نامعالا

 دق ع ملول ةدحنلاو ناوعالاو ةدعلاو ةدعلا نم الاخ ناديملا نم فاج يف لصحو

 ىضق دقو ُهباحصا ةكرداو هب اودرفناو هللا ةمحر هواتقو هيلع اوشوف هيلع رب دو هل نر
 ١١ ابي ةوئفدف هتبرت ىلا ةوامحو العا اواتتق

 ةنامسحو نيرشعو سمح ةئس

 هباق ريغ لاح ةرازولا.سما دلتا سيئرلا نع كولملا جات ىلا ىهتتا ةئسلا هذه يف
 هب راقا ضعب عم هلاقتعاب صاو هيأر نم هيف المح ناك ام دسفاو هتلزام يف حدقو هيلع

 دملقت يف لوعو اهنم لالا عير رهُس يف ةسائرلاو ةرازولا نع هلزعو اليم الاقتعا

 ريزولا مع نبا يلاقدؤما قا رولا دع نب دمحا لضفلا يلا كلملا م ىلع ةرازولا ناكم

 هيلع ةرافسلاو ةراذولا يف لّوعو هيلا كلذ يف مالا درف هركذ مّدقملا يلاقدزملا يلع يلا
 نسح ناك ةنال لامعلاو نيف رصتملا رثكأ رشدتساو ٠ هب لاوحالا تشمو الا هل ماقتساو
 يف لامعالا (126”) ةسايس فرعو ناويدلا يف ةرازولا نع ةبامنلا يف بّدهت دق ةقيرظلا
 ثدح نا ىلا رمالا ر.تسم لزي ملو ةمرعلاو ةّسرافلاب ناسللا حييصف ناواو رصع قل

 ىلا هسأر لمحو ه8 ةئس يف لتف هناو لمكآالاب تنقل هنا" : :يزوللا نبأ طش لاق )0

 قفصتساو شونملا ريما ٌهَبقلو بتاكا سناي رزوتساو هلع رجح:دق ناكدنال هلثقب رشف ظفاحلا
 رايد فلا ةئامثاث تناكف ليكألا لاؤما



 تك ل

 دادولاو ةافاصملا ىلع هفلحتسا نم هيلا دقناو دارملا ىلا باجا نا ىلا كلذ يف آمهناب

 هيلا نكس اديكحأت ةلاملا هذه يف ىمالا دكاو داقتعالا ليمجو ءافولا ىلع ةنم قثوتو

 هدلو ىلا بتكو سراف ةنامسح يف هركسع هوجو ديرجتب ردابو هماع دمتعاو هب قثوو

 همدقمو يتشمدلا ر علا طالتخالاو ءركسم يقل جورخلا هزرمأب ةاحب جنوس نييدلا ءاهم

 مالا لثتماف (1257) نيمدقملاو ءارمالا نم ةدعو. ضصاوخلا .ءارمالا سك ومإلا

 نسحاف كياثتا نيدلا داع م ىلا اعيمج اوهجتوتو هلثحتو هلاجر يف ةامح نم جرحو

 دلو جنوس ىلع ضبقو مهب ردغو ميهيلع لمجو مايا مهلفغاو مهل مازكالا يف غلابو مهءاقل
 بره نم مبنم برهف معاد و مهاقثاو مهعابخ بنو نيمدقملا ةعاجج ىلعو كوأملا جات
 اهف مظنجب رغاو باح ىلا ميلجو نيقاملا لقتعاو

 ام ىلع ىلوتساو اهكلف ةايلا لاجرلا نم ةيلاخ يمو ةامح ىلا هموي نم فحزو

 يف ”حضانمو هركسعب هعم هجازق نب, ناخريخ اهنحاص ناكو صمح ىلا اهنع لحرو اهنف
 اهملع لزن نيح هضبقو جنوسب ردفلا ىلع ضرخملاو هل نيعملا ناكو هتعاطب لماعو هتمدخ

 صمم ميلستي ب سيلطوةنم قثوتو هلامذاو همامخ بهنو هلقتعاو اهيحاص ناخري# 59

 ىلا ”ةباجا مونم م تعقو الو هلاقم ىلا اوتفتلب ملف كاذب هدلوو اهبف هباو لسارف هيلا

' ةيوط ةالم اهيلع ماقاف هلام
ياضملاو اهلهال ةبراحملا يف غلابي

 ا : اهنا. انهت ملف اهل ةق

 كواملا جات نب جفوس ةعم بحصتساو لصوملا ىلا اهنع لحرف برأم رست الو ”تلطم

 قالطا يف تالسارملا تددرتو بلح يف نيقابلا رقاو قشمد ركسع نم نيمدقملاو

 اهليضحت ىلا كولملا جات  باجا رايد فلا نيسمخ مهنع سمتتلاو لعفي ملف نيلقتعلا

 اه مايقلاو
 يف اهبحاض هللا ماكحاب رمآلا لتقب رصم ةنحان نم رابخالا تدرو ةئسلا هذه يف

 اهدمتعا ,ةحيبق لاوحاو اهبكترا ةركنم رومال هيلع هيف لمعو هل ربذ اًريبدت اهرخلا
 باصتغاو مههلاوما ذخأو ةّيعرلا ملظ يف غلاب ةنال هب كتفلا تبجواو هلتق ىلا تعذا
 نم حئابقلا نسحتساو تاروذحملا بكحتراو ةريسلا ءاساو ءامدلا كفسو مجكآلم

 يذ نم يناثلا ءاثلثلا موي يف نم ةحارلاو هيف ثداحلاب ماعلاو صاخلا جهتباف تاروظحمل
 سششنو ةنس أ هتلود ماباو 45١ ةنس ةرهاقلاب هدلومو ةئس"4 هرمعو 674 ةنس ٌةدَعَقْلا

 ' كسع نومنملا وبا 6 هدعب ماقو « نينمأوم ا ريمأ هللا ماكحاب رمآلا 0 هعاج

 ىلع ةعبسلا ل ةينعأو نيئمأوملا ريما هللاب نستسلم مامالا نبا مساقلا يبا ريمالا نب

 دع يملا رحل



 ملأ ام”"ا/ ادب

 ةرفكلا ناب سوقنلا تنقياو لنهؤلاو فوللا دعب ثنمأو لجولا دعب ٍبؤلقلا تكسو
 باهذو مهاجر حايتجاو مهلاطبا ءانف دعب لمس ةنئاكتلا هذه دعب مه عمتجي داكيال

 مهلاقثا

 ةئامسحو نيررشعو عبرا ةئس

 نب هللا ةبه دمحم وبا ءانمألا لاج نيمالا بشلا يفوت ةنسلا هذه لّوا مرا يف
 مقي لو ةنايدلاو ةنايصااب اًفورعم ةنامالاو ةيافكاب اًفوصوم ناكو هللا ُةمحر يئافكالا دمحا

 ءانغلاو 0 ءاكذلا يف هلثم هدعب دوهشلا نم
 رفراع نم ريذولا يناقدزلا ر ماط يلع يلا لشق دعب قشمدب ةرازولا ناويد الخ 1

 كلذ يف مالا 37 ًايفاك كولم ا 4 داثراو هتالماعم روما ددسيو هان ايسح ملغ

 ةلامعا بتترتو هلاوحا بيذ#ت يف هتضمن ىلا نكسيو هيلع هنف دمتعيؤ هيلا (1245)
 ةوشنملا ضرفلا للسن لي هدايترال رسدت الو دوصتملا غولب هل لهستي ملف هلام باوبا ظفحو

 سيئر يفودلا نسما .نب جرفملا داوذلا يلا كلملا ةقث هيجولا سيئرلا ىلع هليوعت عقوف
 ىنكأ 00 هيف دمتعاو ةرازولا بصنم هدّلقو هللا كلذ يف ىمالا ٌدرف قّدمد
 ةباتكحلا يف ةعانصلا فيعض ناك ناو هيفرصتمو هباتك نم ةراّشالا هبلا تعقو نم
 ”ةفرعم هلو دممح ةنامالاو هّذنتلا يف همهذمو ديدس هيأر ناف ةغالنلا نم ةعاضبلا فضح

 ظفحو تانابسملا ءاعدتسا ف طضلاو كملا ف "ديو تاللماعملا ف نياماعملا ةسامسبإ

 هترافس نسحب اًمثاو بصنملا اذه هدّلتَف ةنم الدب الو ُهنع اًديح هل دحي ملو تاجارخالا
 نم رضحع ناويدلا نم هسا هساجاو هيلا هناسحا يف دازو هيلع علخو هتدزاؤم , يضرمو

 زواحت نم ريذحتلاو هفاصوا نسحاي | روشنملا بتككب ماو نابعالاو لثامالاو ءارمالا

 لاوحا ددسو ةساسسلا نسحاف هردقل اًءفدو هرمال اديك أت نيدلا بح هبقلو هفالخو هرغا

 ىلع دمتعاو لاممالا يف رظنو هل معو هتلماءل فاصنالاو هلامعا يف لدعلا لمعتساو ةسائرلا

 ةماقتسالا ىلع تدرطاو دادسلا ىلع كلذ يف لاوحالا ترجو لاّمْعلا نم تاقثلا ةافْكا
 دارطا نسحأ

 رقئس قا نب يكنز كباتا نيدلا دام ريمالا لوصوب ربخلا درو ةنسلا هذه يف(و)

 ريهظ نب يروب كواملا جات لسراو داهللا ىلع امزاع هركسع يف بلح ىلا لصوملا بحاص
 لسسرلا تددرتو دادضالا جنرفالا ةبراح ىلع داعسإلاو ةنوعملا هنم سمتلي كباثا نيدلا



 0-0 شرا

 ةمطق اوفقوو انانغف اوبرضو باّعنلاب ةعاج 3 لتق دقو الا مهكر لماكتب ملف

 مهب كتفيو مهبلع ركي مالسالا رهن لؤيإف مو اوت وتثف نوملعملا مهيلع لمحو ةدحاو

 مهعاجشو ممدقم روبد مايلك لوو .رامدلا لولحو راويلاب اونشاو اولذلاو اولشف نا ىلا

 ارض مي اوقدحاو ئاه ةلمح برعلاو كارثالا لمحو نيمزونم ةلادخلا نم قرف يف

 هجو ىلع اوراص تح راهثلا ضعب الا ناك اف ماهسلاب اًقشرو حامرلاب (ًنعطو فويسلاب

 مهيدي تّآلتما يتلا ةسنلا ممم اريعو ناكل ليلا لجرا نيبو نيعرصم ضرالا

 الو رام الا يش وهو لاغبلا عاوناو ناملغلاو ىرسالاو حالسلاو عارككا نم اهب

 مهقباوس مهي تحن نيذلا ةلابخا نم ليلقلا اّلا مهركسعم ىلا مهتم ملسي ملو دعيف دحي

 راهن رخا نيرورسم ني.روصنم نيماغ نيرفاظ قشمد ىلا برعلاو كارثالا داعو ةرمضملا

 سوفنلا هب تيوقو ديمحلا رصنلاو ديعسلا مويلا اذهب سانلا جهتباف .روكذملا مويلا كلذ

 لماكت دنع مهمسخم ىلا فحزلاب مهتركابم ىلع ركسعلا مزعو رودصلا هب تحرشناو
 رانلا ةرثك ىلا نورظني مهو ةرفاو ليخلا نم ”ةعامج مهيلا عرستو (124.) هلوصو

 اواحر دقو | ةرغدلس» لزأملا نم اوند املف نومبقم مهلا نونظي مهو ناخدلا عافتراو

 ذا مهحالسو مهددعو مهنالا او مهلاقتا اوقرحا دقو ريذحا مهءاج امدنع ةليللا كلت رحا

 ماقملا هعم نكمي ال يذلا الا ةقّشح نم هوفرع ام دنع هيلع نوامجي رهظ مه قا

 ىلع نواب ال اواحر نا اوكتاي ملو هب مه ةقاط الو كارئالا ركسع ةرثكب مهتفرعم عم

 مث اثا نم ريثكلا ءيشلا ةنم اومنغف مهلزتم ىلا حنو رصقم ىلع نوفقي الو ٍعطقتم
 يف اونفدو مهوصو عم اركجاه دق ةعقولا يف ىحرألا نم ةعامج اوفداصو مهدازو

 1 اولا مهزخاوا قلو )١ ةريثكتا حارملا نم ةعرصم مهويخو مهتكاما

 سانلا نماو ٠ مهل نيملسملا قام نم اًفوخ مهتيزه يف مهريس او ذغاو نيعطقنملا نم
 ةفقكتاو ةبركلا مهنع تجرفناو مهشناعمو مهنكاما يف اورشتناو مهعايض ىلا اوجرخو

 .رلاب يف رطخالو باسح يف نكي مل ام هعنص ليمجو ىلاعت هللا فطا نم مهءاجو ةّغعلا

 همعن ليزج ميدتسي اًدمح ةلماكلا ةيهولاو ةثباسلا ةمعنلا هذه ىلع ركشلاو دمحلا هللف

 همسقو هحنانم نم ديزملا دمتسبو

 لع ةرّثَكلا عمج قرفتو ةرخافلا علخلاو ةرفاولا مئانغلاب مهنكاما ىل ما ناكرتلا داعو

 لاجرلا لاطبا دقفو لاقثالا باهذو عاركتا مدعو ةّلذلا نم ةفص حبقا ىلع مهلقاعم

 دكلا :لصالا فو ١(
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 ليصحت يف اوعرشو اهيلع اوممخو سايناب ىلع اولزنو اوعمتجاذ ريثك 'قلخ ةعمو جنرفالا
 مهنا مهددع ىصحاو مهدهاش نم مهنع تاراككملا ترئاوتو ةماقالل داوزالاو ريما

 ةلاجرلا مهرثكاو الجارو اسراف اعلا نيّس ىلع نوديزي
 ىلا هه فرصو ىمالا اذهل بهأت مهمزع نم كلذ كواملا جات فرع الف

 اهيلا جاتجي يتلا تالآلا نم هيلا جاتخي امو برملا ةلآو حالسلاو ددعلا نم راثكتسالا
 داجتتسالاب مهلا نيبودنملا هلسر يديا ىلع ناورتلا ءارعا بتاكو بعص لك لياذتل

 هنادن ةباجا ىلا ةردامملا ىلع مثعب ام لالفلاو لاملا نم لذبو م ةثاغتسالاو

 ةّدشو ةلاسب يذ لك سانجالا ةفلتخاا مهفئاوط نم هيلا لصوو هئاعد ىلا ةعرسسلاو

 ام قلطاو دادضالا ةرفكلا وزغ ىلا نيعراسمو داهللا ةضيرف ءادا يف نيبغار سارع

 مهلويخ مضقو مهتوقل هيلا نوجاتحي
 بشالا رسج ىلع اولؤنو بقرتو مانا ىلع قشمد نيبلاط سايناب نع نيعالملا لحرو

 تو كانه اومّيخو 055 ةنس ةدعقلا يذ نم٠٠٠ ٠ يف هل رواجملا فورعلا نادنملاو

 نب ةرم ريمالاو دلملا لوح مهزانم نم نائرتلا هنلا مظناو قشمد نم جخ < ركسعلا

 جرختل مهئاذاب اونقو) 'تاخسهجن ةألع 000 هعم نيلصاولا برعلا يف ةعيبر

 رهظ الو "وراق مهنم جر ملف مهئاقل ىلا اورداسف اوفحزيو اهلا اوعراسيف ةقرف مهنم

 (1287) مايا ةروصلا هذه ىلع سانلا ماقاو مهميخم اومزاو مهفارطا اوُمِْض لب لجار

 قيربو مهيخم لوح مهتفاطإو ميرعنجت الا منع دهاشي الف دلبلا ىلا مهفحز نوعقوتي

 ليقف مهم واتو فحإزلا نع مهرخ أت بجوا يذلا امد مهيبخ فشُحَو مجحالسو مضي

 ريما غم ناروج ىلا لاغبلا عادوطملا مهلاجر ناعج سو م.ليخ لاطبا اودّرج دق مهنا

 ىلا مهب وق الو مهل ةكرحال مههكاو لازنلاو ةماقالا ىلع اهلثب ناعتسي' يتلا لالغلاو
 نيروكذملا دوع

 نييقشمدلا كارتالا نم لاطبالا ديرجتب رداب لاخلا هذه كولملا جات فرع ًاملف
 ةلودلا فيس ريمالا ميلا فاضاو ة وم ريمالا عم نيمداقلا ب درعلاو نيلصاولا ناكرلاو

 مهلوصوو ليلا ةم اع ريسلا يف دملاو مموي رخا مهضوبخ مم در ةامح ركسع يف راوس

 كلذ ىلا ناروح نم مهدوع دنع نيعالملا لوصو ريدقت نال قارب ' ةمحأن ىلا حابصلا دنع

 نم ةياغ ىلع مهو ناكحملا كلذ يف اوحمصاو مهل لثم اج لمعلا ىلا اوعراسف ٠ ناككملا

 مهيلع اومجهف ةراكح ىمهي ال ٍدَدَح يف هرساب مهركسع داوس مهعمو ةعئماو ةثكلا
5 
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 هسئرو دابلا ةنحش زوريف نب فسوي بجاملا ناكو ٠ نيرفاكتاب ةلاكتو نيملاظلاب هللا

 كاله ىلع ضيرحتلا يف افغلاب دق يفوصلا نسما نب ججرغم داوذلا وبا كلما ةقث هبجولا

 نم امهيلا بدني“ نم لايتغا نم طايتحالاو زّرحتلا يف اوذخاف ةثيدلا ةفئاطلا هذه
 رفاولا حالسلاب ملوح ةظفحلا نم راثكتسالاو ديدحلا سيلب ةينطابلا رقم تولأ ةينطاب
 ربتعاو نسحا عمل ةداعسلاو رفكو ءاسا نمل هاَمّشلا لص ديتعلا

 اذه نم ثدح ام اوعمس امل مهناف هعم نمو ساينابب ميقملا يعادلا ليعمسا اماو

 قرفتو نوموال ل: ضءب ىلع ميضعب لبقاو اول ذو اولذختاو ميدي يف طقس ةنئاكلا

 ًربص هل نكي لو سايئابب ماقا نا هب طبح ءالبلا نا ليعمسا ملعو دالبلا يف مهلمش

 ميلا اهمّلسف مهب نمأي ميلا سانا يطق قل جنرفالا ىللا ذفناف تابشلا ىلع
 نم ةباغ ىلع ةيجترفالا لامعالا ىلا سايناب نم اوللستف ميديا 2 ”ةءامجو ره لصحو

 لئاوا يف سانناب يف ربقو اهب كلهف برذلا ةّلع ليعمسا ضرعو ةّلقلا نم ةياهنو ةّلذلا

 مهسجر نم ترهطتو ةيحانلا كلت ميثم تلخف 4 0

 نب نسا ىلع يلا نيدلا لالج ريزولا ةافوب دادغب نم ربنا درو 7 ةنس يفو

 ةودحم ةريسلا نسح ناكر اهنم ةزخالا ىداجج يف هللا همحر ةفيلخلا ريزو ةقدص نب يلع
 قداص ريبدتلا ديمح يأرلا ديدس ةماعلاو ةصانسا نم ابوح اًعيلب اضاف تاك ةقيرطلا

 بيقث هدعب رزوتساو هدّتفل عجوتلاو ؛ هيلع فسالا رثكتف ٠ سفنلا مي نسحلا يفاص مزعلا
 نم وهو اهنم ىلوالا ىدامج يف ينيزلا دارط نب يلع مسقلا وبا نيددلا فرش ءامقنلا

 ناكملاو ةفورعملا ةبئرااو ةروهشلا ةلزئملاو ركذلا ةهابن» لصالا فرشو ردقلا ةلالج

 كولملا جات ةدلاو ءاسنلا فرش نوتاا تيفوت 555 ةنس ىلوالا ىدامج يفو ٠ رهتشملا

 سيدارفلا باب جراخ اهمسرب ةينبلا اهتنق يف تربقو (128) اهنع هللا يضر

 ةنامسحو نيرشعو ثلث ةنس

 ال "و ” ةنس يف هبف مالكلا قوس ىضتقا ا مهريغو ةيئطابلا ةبون ركذ ىضم دق
 كلذ ثدحا ميلا مهنع سايناب لاقتثاو ةينطابلا يف ةنئاكتا ربخ جنرفالا ىلا ىعتتا

 يف لامعالا ىلا مهلسر اوّنبو اهدصق يف ثيدحلا اورثكاو اهلاعاو قشمد يف اًممط مهل

 " ةحاطناو اهّرلا نم مهدالب ةتوح نم رئاس ميلا ميتا داشتحالاو لاجرلا عمج

 يف كلاهلا نيودغب ماقم ماق يذلا ره دنُك كلم رحبلا يف مهلصوو لحاسلاو 0
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 نيع لاعفالا هذه يتع' نا ملعي ملو ةماللا يف هتيغرو رشلا نم هزرحتل هضارغا ىلع
 نم ززرحتمو ةتمالس هب تن ماستسم ْبر» لبق دف ةمالسلا قيرط نع دعبلاو ةمادنلا

 رارضالاو فعاضتنت ةماعلاو ةصااقسا نمسانلا ىوكش لزت ملو « ةتفآ هيف تناك رشلا
 ىلا كباتا نيردلا ريهظ نب كولملا جات فرص نا ىلا فدارتيو ىلاوتب نيلوذخملا نم مهب
 حالص كبر هتيزع مهنم لاغالا ريهطتل فهراو هته مه حايتجالاو مب

 7 "وص خذ ولأ يل ولا يلع ييلاب عاقيالا ريرقتلاو داري ايف رييدتلا هيضتني اوف ىمالا

 هيلا هرما يف نكسو هيلع دمنعا ن* هصاوخ نم هلتنل بت رف دصق ام ىلواو دمتعا

 رشع عباسلا ءاعبرالا موب ناك 11 ٠ هبلا راك قم فسلاب هيلو برضي نا ةعم ررقو

 درولا ةمق يف مسرلا ىلع نيمدقملاو ءارمالا ةماج خيم رايس 000 ناضمر رهش نم

 روضكلاو كولملا جات عم ”تاطاخشو "ووها( اجملا ف ىرجو قشمدب ةعلقلا راد نم

 روك دملا ريزولا ضمبنو مهرود ىلا دوعلاو مهزانم ىلا فارصنالا ىلا اهيف ىمالا ىهتتنا

 تاب رض فيسلاب ةنأي برضف همصخ ىلا كوالا جت راشاف عسر ىلع ميقا اًقرضنم

 رظنيل اهيلع تيقلاف ديدحلا باب ةدامر ىلا نتج عم لمنو هلأ عطقو هيلع تنا

 +ةولو لسا هرلغيو هأوس اثصم ذخت او ركم نع ىلاعت هللا عضص ىلا ةف اكل

 ١)دسعلل مالظب هللا امو هادي تمدق اع كلذ حابرلا هورذت اًدامر راصو رانلاب مايا دعب هتثح

 فوبسلاب شايوالاو ءاغوغلاو قشمدب ثادحالا تراثف لاخلا يف كاذب ربخا عاشو
 نمو مهب قأعتم لكد مج ءابساو ةّنطاملا نم هب اورفظ نم اولتنف ةدّرجملا رجاتخاو
 فوبسلاب اميطقت اعمج مهونفاو م 1 مهوجرتتبلو عينك ١ يف مهوعبتتو ميلا

 مهنم ضيقد ةاوتجاا ةتمملاو ةاّثلملا فمملاك ليازأا ىلع نيعرصم " اواعجسو رجاتخلاب ابذو

 تقيرأو ارهق اهنم ةعافشلاب ةمالسلا اولماو اهب نومتخي تاهج ىلا اوأجتلا ٌريثك رن

 مهنالشا ىلع بالكلاو ةيلاخ مهنم عراوشلاو يحاونلا تحبصاو ارده مهامد

 بابلالا يلوأل ل كلذ (82 5 يف نا ”ةيواع ةءرايعا مىفيجو

 ينطابلا غئاصلا رهاط يلا ةبب رت مداللا يذاشب فورعملا ةلمحلا يف ذخا دق ناكو

 تفش ةبوقع رش بقوعف رشلاو ءالسبلا لصا ناك مداخلا نيعللا اذهو سلب ناك يذلا

 لعف دهاشلل قشمد روس تافرش ىلع مهنم"ر فن هعمو بلصو نينمأوملا نم ريثك بواق

 يلاش يلاثلا قرشلا ىلع دجسملا ينب ,يذلا وه ريزولا اذه نا: يزوجلا نبا طبس لاق )0

 فقولا هيلمو ءارقلا هيفو ريزولا دجسع مس ف ماشلا ٠ تس ةيرت دنع قسم
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 لفاحلا يف هلئاق نعلب اونلعاو هتروص نسحو هتماهشو هّبس ةثادح عم هذه ىلع هلثم
 هتعاجو لدنج نب كاحض هاحلا تلمحف .دهاشمو يىئاغ لك نم همذو دهاشملاو

 | .ابتق هراث ذخالاو همدب بلطلا ىلع ةيلهالا ةقرطاو:ةبمالسالا "ةسسحلا هترسأو
 مهئامدل بلطلا يف لاغيالاو مهئادعا ءاقل ىلع ةرباصملا ىلع اوفلاحتو اودقاعتو اودهاعتو

 نيرباص لاملا هذهل بع أتلا يف اوعرشو مهرأت كاردا يف 125 سوفنلاو جهلا لذبو

 مالطصالاب مهيلع هللا ىضقو حانملا نيا هففلو مارهم قاس نلف ىلا نيعقوتم ةصرفللو

 سايناب نم مهب ربظو ةهجو بوص لك نم اوتفاهتو ةيحان لك نم اوعّتجتف حايتجالاو
 اذا ني دعتسم اوناكو نيروكأذلاب عاشبالل جتا يداو ةبحان لدصقو. 7 ةنس يف

 ةاماوا اهياغ نم ثومللا ضوبن هيلا مهعجاب اوضه مهنم هبرقب اع 507 هبرلح نيمقرتم

 هبزح نم اوند نيك اهلاححاو اهييقاعي ىلا لامملا روقص راطم مهوحن اوراطو اهلابشا ىلع

 حاصو البقم مين نوزاغ مه يف مهو مهيلع اومجه لوذخملا هدشحو لوافملا

 ءاطتما نه مهسراف نكمتي نا ىلاؤ نولهاذ ءالملا نم مهب لزت اهو نولفاغ مهو مهتاص

 ًاجوو 0 ارض مهرثكا ىلع لتقلا ىلا هداتعو هتدع لؤانت نم مبلجارو هداوج

 ءاضقلاو رادقالا راجحاب امحرو ءالبلا ماهسب اًقشرو فوتملا جات

 - طاحا امع الفاغ هتلالضو هلهج يف هئاكرش نم ”ةعامج هلوحو هتميخ يف ماره ناكو
 ميكوتهران عياابلا هلآ دعا ىلا حايصلاو اًضوضلا عامس دثع اوشو دقو ةتفئاطبو هب

 مارهب د عطقو عيم 35 ىلع اونا ققح ةسيضاقلا ةرامملا مهرجانخو ةضاملا مهفويسب

 نيلئاقلا لاجرلا نم هّتاخ عم دحاو امهذخاو نيكاكسلاو فوبسلاب هعيطقت دعب هديو

 تعاشو هيلا نسحاو هيلع علخف هراوبب نيمو هكالهب رشم رصم ىلا امهب ىضمو

 رورسلا نم سانلا ذخاو راشدتسالاو ملمع لذحلا ةفاكلا معو رابخالا كلذب

 تلفناو مهتكوش تفصقناو مهتدع تلتف ماسقالا لكاو ماهسلا رفواب حتتفلا اذهب

 يف هكيرشسو ناودعلاو لالضلا يف هقضر يمجعلا ليعمسا هبحاص مارهب دعب 3

 تربظا ةدابز لهما يف دازو هلاثم فاسفسال ءاوغتسالا يف ذخاو هماقم نامشطلاو لاحملا
 ناك نمو عاةصالاو يحاونلا نم ةثيبحلا ةفئاطلا اياب هيلا عّممجتو هلاحو هلقع فخ
 " ىلع ريزولا يلاقدزلا دعس نب رهاط يلع وبا ىرجو ٠ عاسقبلاو يحاونلا يف ًاقرفتم مبنم
 ةدضاعملاو (122) هدارم ىلع ةدعاسملا يف ليعمسا قح يف مارهب عم اهكلس ىتلا لاما



 دس لالا رحم

 مهلاوحا هي هملا تلآ امو اهلامعاو قشمدب ةّينطالا نم ثدح ام ركذ

 ه7؟ ةنس ةيقب يف رآنآلا ة ةبفعتو راوبلا نم

 سايناب رثث است بجوا يذلا ببسلاو ةسينطابلا يعاد ماربب كذ نم مقل
 ميمرتو اهنيصحن يف عرش سايناب يف لصح انو. ئذلاويركش نع ةياتك 0

 د اريثك اًقلخ اووغتساف تاهلا رئاس يف هتاعذ ثبو اهنم ثعشتو مرتسا ام
 هدضي ُ 9 (121) ال نّمم عاعرلا ءاغوغو عابضلا نم نيحألفلا فاسفسو لامحالا

 داقتعالا حقب رهظو مه رش يوقف هعتمو ركذدملا نع هفدصت ةسقن الو هعدريو داسلا لب

 نييدرفنملا ىلاو شنلاو ىلثلاب ةبعرلا نم وايجالا ىلا مههتنسلاو هج كيا تدتماو مهرس

 لتش نم لتقو اًرهق هوركملاب مهوانتو | مهذخاو ب نلشلاو عمطلاب كلاسملا يف

 دييعس نياوهاط يلع با لالقلا اذنه يف لاتالا او . املظو اب دمت سانلا نم

 نيبو ُهنب ررقت امل اهتمنم ممذو اهتبقاع مخو هل لصحو اهيف غلاب ةنوعم ريزولا يفاقدؤملا

 هللا تاذ ريغ يف ةقفاوم ةدفارملاو ةرفاظملاو ةدضاعلاو ةرزاّوملا نم مدقلل يعادلا مارهب

 ةفدارتم تائنلاو هوركمي |مهدصقي نم ىلع فلفو يديالا نوكت نأل الط هعاط الو

 ةسايمسلا ةشعت لب هل رثؤم الو كاذب ضار ديغ كولملا جاتو ارش مهل يوني نم ىلع

 مئوم ىلع دبصلاو ىذقلا ىلع مهنم ءاضغالا ىلع ةبقاثلا ةفرعماو رفاولا ملطاو ةديدسلا

 دسم نيح ىلا هرشني مام مهرما نم يوطيو هرهظي مل ام هسفن يف رسي وهو ىذالا

 ةصرُلا هتان كاذ دضف مالعالا ةيداب هللا ءادعا نم ةنكلاو , مارلا ةهستم ورا

 نم هب لحجيو هراوب نم ىللاعت هللا ديري ل يعدلا مارهب نا قفتتاو٠ .ةسيرفلا صدقت و

 بلس رااغأ مك يداو ادم دحا لد قرب لتقب هسفن 0 هرامدو هكالم

 ةاضافاو ةمرحللا ءامدلا كفس يف نيملاظلا ةبقاعب رارتغا لب هيلا ةتعد ةيانج الو هملع هلم

 : لجو ع هلوتب هيلع مردقياو كاذ دصقي نم ىللاعت هللا ردح اهب اأهجو ةروظحملا سوفنلا
 1سكو دلع ذآ سيل قاوم ا دلاخ منهج 'ءذازجف ادّيعتم انو لَ ند

» 0 
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 مهل تنسحو ةيمجلا ةّيئلاو ةديمملا لامفالا هذه تاكربب هدعب ناو ةلودلا هل تمادو
 راطقالاو قافآلا يف لسمحلا كذلا هل ٍلصحو ةلمملاو لهالاو ةرسألاو دلولا يف ىقتعلا

 هّسارف رهظ ىلع اًديح اًزيزع [دظس هنأشل ىذمو راثالا نسما بيطلا انثلاو راصمالاو

 ءاشي نم هيث 1 هيب هللا لضف كلذ مكح هل زواجتن' الو لوق هل فلا الو نا ُ دربال

 مظعلا لضفلا وذ هللاو

 نيدلا ريهظ هببا دعب ىمالا هيلوت دنع كباتا نب يروب كولملا جات ركذ

 امو ةددجتلا ثادحالاو ةينطابلا ةبون نم همايا يف ىرج امو هرامخاو كلباا

 هليبس ىضم نا ىلا جنرفالا عم ىرج

 (1205) كواملا جات ريمالا هدلو ماق هللا همحر كباتا نيدلا ريهظ يف ءاضقلا ذفن ان
 هدكو ام ىلع دمتعاو هيلا هاّقلا ناك اع لمعف هدهع يلوو هل ناك ذا هدعب نم ىمالاب
 ةاركسعلاو دانجالا نم قشمد ةناوح نم عبمج يف ةريسلا نسح نم هملع هتّصو يف

 77 ىلع ىرجو مهنود ةاما رلاو مهنع بذا يف غلابو كلذ ىلع داذو ةيعرلاو عابتالا ةفاكو
 دادضالاو ءادعالا لع ةأطولا لقثو دانجالل ةفصنلا دامعاو ةلدعملا طسب يف هبا ججاهنم

 نيدسفملل ةياكتلاب غيلبتلاو نيددرتلاو راَّتسلا ةياحو نيماظلا عدرو نيملظتملا فاصناو
 هماكا ةماداب حلاصلا ءاعدلاب نسلالا تقلطناو هتلود بح ىلع ٍبولقلا تعمتجا ثيحب
 007 ىلع هارجاو هترازو ىلع يللاقدزملا دعس نب رهاط ىلع ابا هبا ريزو رقاو هتدم ةلاطإو

 الو هتداعو همسر نع هتمدخب نيفورعملا هباون نم ادحا فرصي ملو هترافس يف همسر
 ىلع تاعاطقالا رقاو ميلا نسحاو مهيلع علخو مهقازرا يف داز لب هتشيعم نع هلازا

 مدقملا هريزو ىلا نسحاو هيلع ءانثلاو ل ءاعدلا رثكتف اهباحصا ىلع تايكماملاو اهبابدا
 .تاقفنلاو تابجاولاو تاعاطقالا نع ضرعلا قوقح عم هعافترا رشع هل قاطاو هركَذ

 هتئاطب تاقثو هصاوخ نم ردحال هدبي مل ام ةينطابلا ىما نم هسفن يف رسا ناكدقو
 مههل ةياعرلا راهظا نم هوبا هيلع ناك امل ااا مهترضم تفعاضتو مهتكوش تيوق ام دنع

 " مهلع ديبدلاب هرما حتا مييلع هردقاو مهنم هل ُةنّكم املف مهرش عفدل ةارادلاو
 هناكم يف احورشم يقأيس ام هرما يف ةنم ناكف مهي عاتيالاو
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 عزحلاو شلل ىقليخلا دع دعا دابكحالا تّدوو دابضعالا ف تفو بواقلا كر نويعلا

 جات هدلو ماقو ٠ همايال ركاشو هلاعفا ليم كاذو ُهل 'مجفتمالا عّمس لو هيلع

 يرا تناكواف هدئثحو هتيعرو هصاخ يف ةريسلا نسحاو هدعب نم رمالاب يدوب كواملا

 قحا ديقفلا ديعسلا ريمالا اذه ناكت راطخالاو بصانلا يوذ نع هيلا عي | رادقالا

 ةملحو اهب عاتي ةيتار اهل مايالا ةتقباو ايازرلا هتحاسب ملت دا اءانملا هب َطخم نم

 ام ماك نم دب الو همكح عفادي الو هرما بلاقي ال ىلاعت هلل ناالا ١ ما

 ام ةبامثو نا اوملحا ةباغ توما نال هفلخ ف هذافن ررقت ام ثودحو هملع هب قيس

 لامعتسا يف غلاب دق ديعسلا ريمالا اذه ناك دقو .٠ ناسنالا ريصم نم نوكي

 ًةمج دابلا رهاظ يف اكالما ةّمعرلا ع نم رقعاج ىلع داعاو ملظلا نع فككاو لدعلا

 ةرباملا ةاتثعلا نمز يف مملع تضقَو ةلاظلا ل نمزذ يف مهنم تصنغأ عا

 اهحارخ ىلا اهداعاف ةمشاغلا ةيداعلا يديالا تع و ةمساقملا ماكحا امهيلع ترجو

 نغ مسحو ناودعلاو روكا داوم اهنع عفرو سيقما فكل انا امسرو رقتسملا ميدقلا

 ليجو ءاعدلا حلاص كاذب زرحاف ناواو ناكم لك يف لوألا بابسا اهيكلام

 ءانثلاو ركشلا
 دادغب ىلا هريصم دنع ةمقر هللاب دشرتسملا ةفيلخلا نينمؤملا ديما ىلا عفر مث

 لاح اهيف ركذي يللامغلا يلاطاسلاو يدشرتسملا يءامالا بالا ىلا هتزجابمأو 1207
 يف ةدئافالو اهل كلام ال ةطعم ضراو ةرءاع صّصحو قشمد لمع يف ةرثاد عضاوم
 ابموسرو اهلماعم سوردو اهروثدل اهئم "يشب يعاع الو يص اخ عافتنا الو اهتلطع

 ام فرصو اهنّغو اهعبرب عافتنالل اهترامع رثيو اهيف بغر نم اهعبب يف ةنذأتساو
 ةحابا اًدكّوم مات اًنذا كلذ يف هل نذاف داهجال نيبترملا دانجالا يف امن نم لصحي
 ءاضمالاب ةعقرلا رهظ ىلع كاذب عقدو ةقاطاو هأحاو دي حايل هكلع نأ. ءاييماولا

 دكوو همسرا زواجتلا وا همكح نم ءيش لاطبا نم ردحتلاو هيف لوأتلا لاطباو
 كلذي هلع دهشاو هنع انينلكتو كم اهلبق ىلا ةب كلا ةسمامالا ةفيرشلا ةمالعلاب

 ةيلاخ بابي عايض ةّدع ترمعف هيف بغر نأ كلذ يف عببلا نذم او نيادعملا دومشلا

 نويبع تم رجأف اهيف دحال ةدئاف الو اهب عافتثا ال ةيفاع ضراو ةيواخ اهشورع ىلعو

 تاكربلاو نمايملا كلذب تّبعو تاريخا اهنم ترهظو اهتاداع لمحا ىلا تدسعأو اههايم
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 هنم قيس اب ةححاسملا ُهلأسي نينموملا ريما هللاب دشرتسملا مامالا لسارو ةفالخلا رادب كلذ

 باوج هيلا جرخف هيلع وعدي الو هل وعديو هلام ناو امهنيب ةثداحلا ةبونلا كلت يف
 بلا يف هلما امهعاتسا يف دازو هسفن امهب تباط باطخ فطلأو باوج لججاب ةلاسرلا
 ضرغلا ىلا داعو روتفلاو لسكلا دعب هطاشن هدواعو اذه هضرع نم قافا هنا مث هنشأو

 صصالا ىلا ةتعد اروما < كرزب هجاوخ كولا سمس هرييزو ىلع ركذا دق ناكو٠ روثأللا

 ةسأزا كحق يف .ردخا برش هلا لئقو هلتثق هنجاح ىلا هميلستو هيلغ ضيقلاب
 يف سدقملا تدب بحاص جنرفالا كلم نيودغب دصق ةنسلا هذه نم نابعُس يفو

 ةرخالا ىدامح يلو ٠ منع داعو - در مهابسو هلها ببنف ىسوم يداو هركسع

 عئالطب اهتعاق يف لصحو بلح ةئيدم يلو يلاطاسلا هبا غلتخ ريمالا ناب ربا درو اهنم

 ثادحا نيبو هضب عقوو هل اح برطضاو هرمأ دسف يح ليلقلا الا م د هل ريتخا

 كباثا نيدلا دامع ديماالا اركسع كراع ىلا لصو نا ىلا ةعاقلا يف و قم نييملطا

 تليف هيلع لمس يف نذأف هوما يف ندوب او لقتعاو ةعاقلا نم ُهمَّلستف

 ةئامصحو نيرشعو نيتنثا ةنس

 ةنّرق كبل الوط هب لاطو كباتا: نيدلا ريهظب ضزرملا دتشا ةنسلا هذه يف

 ةرش | ال هب عند ال ام لوزن ىلع ةنم شاول هنكم فعضاو همسج لأو

 هني ركسع نايعاو هتقث لهاو هصاوخو هتلود ءارماو :كولملا جات ريمالا هدلو رضحاف

 نم ءاجرلا ةبمخو لهملا غارفو لجالا عاطقناب هسفن نم سحا دق ناب مملعاو

 | 00١ يعير يدع ردالا ديدي ديط لع ام ةّيصولا ريغ قييملو » لم لمالاو ء املا

 لومألاو يدعب نم يناكم باصتنالل حشيرتملاو يدلو ربكأ وه يروب كولملا جات يدلو
 ناو هتنحو ريدا لعل هراثاو هتقرط دادس 114950 قدكلعا الو يدقف ةملث دسل

 فاصنا يف يلاثم ىلع اماعو ةيئركسملاو ءارمالا بولق ظنح يف يراآل انتقم نركتي
 ةفصنلاو ةلدعملا طسب يف ةيضرملا ليبسلا جبنو هذه يتّصو لبق ناف ةّعرلاو نايعالا
 هلثم يف نظلا كاذف ةفاخملاو لجولا بابسا مهنع هتسايس نسحب لازاو ةف اكلا يف

 دادسلا نم رثي ام نع داحو هريغ ىلا كاذ نع لدع ناو هلعف ليمجو هدادس نم وجرملاو

 قوا لب :لاتف «لآلا اذه لثل ”عقوتمو لالا هذحل دهاشتم ره ايف هرهجو هرس يف

 همي اديك أت كلذ يف هيلع ىمالا دّكوف داشرلاو دادسلا ليبس ىّدعتا الو دارملا ىلع

 هنع هلضو هنم
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 كباتا نيدلا ريهظ ىلا هنع ريا ىنو ٠ داهلاو وزغلا ةليضف زارحا يف ةلاسبلاو أبل
 نأشلاربيكو ركذلا ليخجو ترصلا نسحو ةسهلا نم قو اع هل ةهدسوح ىلع لد تاباكجي

 ٠ داسفالاو اهنف ثيعلاو ماشلا لامعا دصتل داشتحالاو 5 هاتلا ىلع مزاع ُهَناو ىمالاو

 الو برا نع اهلثم ردص ال ىلا لاوحالا هذه 6 دنع كباتا نيردلا ريهظ مزعف

 مو نيح هركسع يف فال دادعتسالا ىلع بسل هير ف ,مناس نما ودب

 مانالا ال كلذ دعب ناكاش هبزجت كتفلاب هايلغ يفشيو هركسعب عر ةيماشلا لامحالا

 رهاظب هيلع داح ضرع موجب هب ءاضقلا موتحع لزنو هبايس يقرع تبيصقنا َىَح لئالقلا

 هلذخو هذح لفئاف ُةتم هل ريغالو نع هل دب ال يذلا موتحملا ىلا هراصاو هيلع ىلا ةبحرلا

 لاملا يف كلهو هتاقثو ةصاوخ ةنع تقرفتو ةتامح ءاضقلل هتملساو هدنجو ”هراصنا

 برهو هتقبوا ةينملا كارشا يفو ةتلجعا ةديدش لعب هريشمو رزولا يف ةكيرشو هريزو
 هراثاو هدارع ىلع انايلطتسا دف تناك ىلا همالعأب كارتالا هبا نايلغ .نطاولا نم ”ةعامج

 نيّمحتم كباثا نيدلا ريهظ ىلا اهب اولصوو هرايتخاو هحارتقا ةّضق ىلع اهماكحا يف ىهانتو

 مهافطصاو مهيلع ماعنالاو محل ماركالا يف غلابو مهيلا نسحاف اهثادهاب هيلا نيب رقتمو اهب هل
 لمغلاب (119) هيلع مهدوفو ىلع مهلباقو هسنا لهاو هتاقث ىلا مهّمضو هسفنل

 ١١ ليزا ءاطعلاو ليمحلا

 نيبدلاو ايندلا ثيغم ناطلسلا ريسع قارعلا ةمحان نم راخالا تدرو ةنيسلا هذه يفو

 دنع زاتجاو ناذمه وحن ةفحم كالو هسفن ىلع ةثم فاخ 'ضرم هب ثمع دقو دومح

 لصوملا عماج يف يقسربلا لق ه"ةئس لوا يف وا ١8 ةئس يفو: هنيرات يف قرافلا لاق ١(
 يضاقلا نيدلا ءامج عمتجاو اهريغو ةعيبر رايد نم دالبلا دوعسم هدلو يلدو ةينطابلا هلمق

 مر .ةنازخ اولصحو ( يفايسغابلا ) يلايصغيلا دمحم نيدلا حالصو رقح نيدلا ريصنو يروزر.ّلا

 اولصو لو دالبلا يف يقسربلا دلو دوعسم ربمالا رقي و دومحم ناطلبلا مدخيل دادغب ىلا اولزنو

 .اليلع فيلا #0 دالبلا ربدي ال اعرو كلملاب موقي الو يص اذه نا : اولاقو اونذا

 ةنسلا كلت يف دادغب ةئنحش ا قا نب كر ةلودلا ميسقب اوعمتحا ممن مجأر يضل

 دالبلا عيمحو لصوملا ءاضق نيدلا ءاهبل نوكي نا هوفلحتساو موملاصم نم اودارا ام هم اهرّرتو
 ناو نيدلا حالصل ركسملا ةراماو ةبجملا نوكت نا فلحف .ُهل ةّنيدلا رومالاو ءاضْقنلا سن |
 ررقتو كلذ ىلع ممج فلحف هاري نم اهيف يلويو نيدلا ريصن ىلا دالبا عيمجو لولا ةيالو نوكي
 اوبلطف مهعم لصو يذلا لاملاب هباحصاو ةفيلخلاو هباحصاو ناطلسلا اومدخ مهنا مم مشب م الا

 ىلا راسو دالبلاب ُهل ىفواو امهكباتا لصحو يجافخلاو نالسرا بلا هينبا ناطلسلا هيلا مّلسف ىكَتز
 هانا“ ةنس لوا دالبلاو لصوملا كلمو لصوملا

 + مل
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 لحو ةفالخلا راد ىلا هركسع يف ناطلسلا فحز بجوأ نا ىلا رمالا غافتو امهنم

 ىلع ةنتفلاو ةرمتسم ءانحشلا لزي ملو هرهقو هتبلغا ةلطلاو هرصق يف هتبراحو ةمامالا
 نم تنفلا ام ىلا لالا تداعو رافتلاو فلخلا باسسا تلاز نا ىلا ةَرقتسم راثبالا ريغ
 ليجو ةفالخلا ريزو ةقدص نب نيدلا لالج ريزولا ةرافس نسحب رادكالا اوش
 نم فورعلاو هتعاط نم فولألا ىلا كلذ عم ناطلسلا داعو هتباين ديدسو هتطاسو
 يذ نم ريخالا رشعلا يف كلذو هتلثماو نينموملا ديما ىصاوا ىلع ف رصتلاو هتحصانم
 ه١ ةئس محملا لّوا يف لبقو 5٠١ ةنس ةجملا

 قشمد ءارعا دحا يلاميشلا دومحم نب ناخرط ريمالا يفوت ةئسلا هذه نم بجر يفو
 اهوداعتساو اهوقياضو ةيئفر جنرفالا تدصق اهيفؤ ٠ ةنأدراف هيلع تمجه ةداح تلعب

 نيملسملا ةكلم نم

 ةئامسحو نيرشعو ىدحا ةنس

 كلم ناطلسلا نبا رجنس ناطلسلا ريزو نيعملا لتقب قارعلا ةمحان نم ربا درو اهيف
 رةعاج كتف ناك هنا 55 ءايتم الا عيبد رهش يف ةينطابلا ريبدتب ناسارخ بحاص هاش

 نم موق ُهل اوبنأرف مهنم ضرالا ريهطتو مهيف ةباكتلا ىلع ناطلسلل اضرعو منم

 الو بلط لين كلذ يف مهل متي ملف مهنم رمت رترغو هيف حولت ةصرفل داصرالل مهثاهذس

 لبطسا يف مدخ نا ىلا ليحتي لزي ميو اهيفس مهنم اودرفاف برا كاردا محل لّهست
 ةدهاشأ هروضح دنع ةلّهستم ةصرفلا دجو نا ىلا هتمدخ يف ماقاو هلاغبل اسئاس هب اود

 ريذولا اذه ناكو .هدعب نم لتقف كسمو هلتقف نئمطم لفاغ وهو هيلع بثوف هعاك.
 فاصنالاو نيقلا نسحو (118") نيدلا ةناتمو لاعفلا دمحو لاعفالا ليمجم ًًفوصوم

 دنع اًديمح يضرم هبر ىلا لقتناو اًديهش هليبس لال ىضمو هلاوقا يف دّدستلاو هلامعا يف
 رضلاو عفنلا موتح هدبيو ىمالا ةبقاع هللو ةّدعلا ءاضقناو ةّدملا داق

 يف لصوملا بحاص يتسربلا رقتس قا نيدلا فيسريمالا لاح حرش نم مّدقت دقو

 هدعب نم مالا يف دوعسم ريمالا هدلو مايقو هللا همحر اهعماج يف ةيئطابلا ديب هداهشتسا
 تخفنو هفناب خمش هتيالو تماقتساو هتكوش تيوقو هرما بنتسا املف . ةبافكلا هبف ام

 لقاعملا كلم ف عمطلاو ةيماشلا دالبلا ةلزانم هسفن هتثدحو رغب ٍئ نذل ةثاادمع

 يوذو دادسلاو ةمازاا يلوأ نم دضلاب ةحرفالا بصعلا ةده اجا حارطالاو ةيمالسالا
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 نم هعمو اهيلا جيرخو هيلا تمّدسو كباتا نيدلا ريهظ نب يروب كولملا جات نب دومحم

 تاقثلا نم اهظفحو هظفطل فر
 قشمد لخدو ضرما نم هل ادب دقو باح نم نيدلا ريهظ داع ةنسلا هذه يىفو

 ةلاسرلا باو رصنم نم ىرصب يلاو نيكتشك ةلودلا نيما هملا لصوو اهنم نعش يف
 رمآلا لؤسر يونغلا :رفاسم نبا (117) ىضتنلا ريمالا هعمو اهلجال ذفن ناك يتلا

 روك ذملا رهشا يف ةيرصم فحنو ا ىلعو عم بحاص هللا ماكحاب

 ماشلاو باح ف ةيطخ مظعو ةّي ةئطابلا ىعاد ما مارهب رعا لحفتسا ةنسلا هذه يفو

 لقاعملاو دالبلا فوط ثيحب سامللاو يزا ريدغتو ٠ انتخالاو راتتسالا نم ةباغ ىلع وهو

 0 يزاغ ليا نيدلا مت هررق ريرقتب قشمد يف لصح نا ىلا هصخش لحأ قري الو

 "ليهو اور اقل مك همسب هدّكو باطخو كباثا نيردلا ريهظ ريمالا عم قتدا

 نم لتفكو لاوحالا ه هب تلقت نا دعب ةيائعلا هب تدك أو ةياعرلا هل ت تاكو هتعاج

 نم ماغطلا نيحالفلا ةفاسفتسو ماوعلا ٠ ءاهفسو سانلا ةلهج نم هعشو ناكم ىلا ناكم

 دعس نب رهاط ىلع وبا ريزولا هقفاوو . هبزجن رشلل املطو هب ءاّمحا هيف ةنايدالو هل لقعال
 يفاخ راهظاو هرش لابح ثب ىلع هدعاسو هرما ىلع همهذم ىلع نكي مل ناو يناقدزلا
 هلعف ىلع هل انوع نوكيل رركذملا نيدلا ريهظ ريزو هعواطو عاشو هرما رهظ املف ٠ هرس

 0 هنلا يوأب انصح كباتا نيدلا ريهظ نم سمتتلا هلغش يف هدي ةيوقتو

 . هبلا عمتجا هيف لصح املف ٠ ةنس ةدعقلا يذ يف ساناب رغد هل مآسف هيلع دمتعو

 هلاحمب مهاوغتسا نيذلا ماغطلا ءاغوغو ماوعلاو نيحالفلاو ءاهنسلاو عاعرلا نم هشابوا

 مهرمأ روهظب ةنحلا تآجو مهب ةبيصلا تمظعف هليلاضاو هعدجب مهلاّتساو هليطاباو

 نيمدقملاو ةاكذلا لهاو ء ءايلعلاو نيني دنملاو ٠ اهقفلا رودص تقايضو ( اذك ١ ميلسو

 قرشا مف مالكا نم مهنم لك مجحاو نينهؤوملا رامخالا نم ةمالسلاو رثسلاو

 مهدناعب نم لتق يف اوعرش مهنال مهيلع ءوسلا ةرث رئادل اب اقتراو مهرشل أعفد مهنم ٍدحاول

 ريزو الو ناطلس مهيلع رتل ال تسحب مهدفاريو لالضلا ىلع مهرزاوي نم ةدضاعمو

 ”ريما الو ”مدقتم مهرش قع لش الو

 ناطلسلا نبا دومحم نيدلاو انندلا ثيغم ناطلسلا لوصوب ربا درو ةنسلا هذه يفو

 هللاب دشرتسملا مامالا ةفياخلا نيبو هنبب ىرجو دادغب ىلا (1187) هاش كلم نب دمحم
 لك نم ةرفانمللاو امهثلب لالا ثمعشت تبحوا تابطاخمو تالسارم نينمأوملا ريما



 هج 814: هج

 مزُع ام اقوخ مهلع ىلا نيدئاع اواحر دق مهوفداصف مهب عاقالل دغ يف مهتكابم ىلع
 ءاشي ام مكحجي هللاو مهعّشتتو مهدصق نم هيلع

 ةئامسمحو نب, رشع ةنس

 | تارالسهنمالا ريمالا داهشتساب لصوملا ةمحان نم ريدا درو ةئسلا هذه يف

 يذ يف ايتن عماجلا دجسم يف هللا همر ةسطابلا ديب اهيحاص يقسربلا رقتس قا نيدلا

 000 ةزغ تلطو دارا تق دق ةعاج هيلع بثو يذلا ناكو اهنم ةدعقلا

 نم راثكتسالاب منع ظّحتلاو مهل ظقمتلا نم ةياغ ىلع ناك دقو لجالا ذفنو نا

 ذفالا ردقلاو عفادي ال لزانلا ءاضقلا نكت ٌكاشلا حالسلاو ةيئرادقاملاو ةّيحالسلا

 فويسلا يضاوم هيف لمعت ال ام ديدلحا سابل (41*) نم اذه عم هيلعو عن اي ال

 ."دّدع' حالسلا عاوناب ةّيناسارق-او مليدلاو كارتالا ناملغلا نم هلوحو رجانخا تافهرمأو

 هذه فداصو همسر ىلع لفنلاو ةعمملا ةضيرف ءاضقل هتداع ىلع عماجلاب ليطش نلف

 اكاد. "مهب بيتدا الو مه هبي دهعلا بت نول ةيفوصلا يز يف ةثيدخلا ةعامللا

 بدلا نيل ,يف رثؤت الا ديس

 ّْ حاصو هلئثقو مهدحا برضو ةعم ناك اًقيس ىضتتاو هنع هباحصا يلفخ دقو هباع يذلا

 ا لعاو هسأر اوبلطا ميكلبو: : اًثنش هنف لجمتال نيكاككسلا ادآذ نح مهثم دحاو

 لتقو هيلع يِدتق هن امحو هب احصا هكردا نيح ىلا هونلاف مب *ان رضي هقلح اودصقو

 اةرطلا دي كىدس هللا هجر اريمالا اذه ناك دقو ٠ هيلع بنو دل عبمج اولتقو ادهش

 2 دصاقملا : دومحم نيدتلا ريثك فاصنالاو لدعلا رثثوم قالخالا دي لاعفالا ليمج

 لالا هذه ىلع هدقفل اوفساو هبلع سانلا نزأؤ نيحلاصلاو ءاهقفلل امركم هاهاو ريخلل

 هدلو هدعب ىمالا يف ماقو ٠ هعامسل هردص قاضو هل قلق اذه كببأتا نيدلا ريهظ فرع الو
 صاوخ هيلا عمتجاف ٠ ءانعلاو ةماهشلاب فورعم ءاكزلاو ةباحنلاب  روهشم وهو دوعسم ريمالا

 سعال ل ماقتساف روكشملا هدصق دصقو دومحملا هحاهنم كلسو هباَنْكَو ذ هريزوو هسا

 هلاوحا دارماو دادسلا ىلع تمظتتاو
 يديا نم اهداعتسا ىتح لزي. ملو رمدت وحن نيدلا ريهظ ضب: ةئسلا هذه يفو

 هليل ةرشع ىتدثال سيمخلا موي يف اهب ناكيلاولا هيخا نبا ىلع نينثاوملا اهيلع نيلماعلا

 نيدلا باهش. ديمالا مسرب لعجي نا ىلع مالا رقتساو اهنم رخالا عبر رهش نم تاخ



 - كانا

 دادعتسالا يف كباتا نيدلا ريهظ عرش هل قّحتلاو كاذب ةفرعملا دنعف.اهملا نيدراولا ىلع

 ةروص مهمالعاب مهنايعاو مهيمّدقمو ناكرقلا ءا زمأ بتاكو  هداهج ىلع عاتجالاو ل١
 درو دقو هركسع يف زربو ماعنالاو ناسحالا مه لذبيو ميلع مب دجنتسيو لالا

 هب مخ بوخرّسو رثصلا جرم نم دلبلا لامعا نيدصاقف ةيدبط نم مهبزق دايخ يلع

 نأ قرار يلا يف ناكرتلا لوصو قفت :او ةلاجرلاب هدا دماب فارطالا ةالؤ بتاكو

 0 1-1 قاخ هيلا عمتجاف دالطاو حافكلا ىلا ةقباسمو داهطا يف ةبغرو رديدس

 ثتعقوو هتازاب اومسشو ه هنلا اواحر رْثَصلا ل ركسعلاو كبيانا لوزن اوفرع نيح جنرفالا

 نم نيررشعلاو تو نيئثالا موب ناكل ٠ نيقرفلا عئالط تدراطتو نيعلا ىلع نيعلا

 قشمد ثادحأ نم ذفانلا مكاو يضقملا ءاضقلل عمتجا ةنسلا نم ةجحلا يذ

 ةماهشلاب نيذورعملا ةّسطاملا ككلأو فارطالاو جرملاو ةطوغلا لاجرو رازغألا باشلاو

 ةلابخو ةلاجر ريثكح 'قاخ روغاشلاو جاجح رصقو ةبقعلاو اهريغو صمح نم ةلاسلاو
 ءاقللا لبق فاصلا قاحلل ريصملاب اوعرشو نيب دتملا ةعوطتملا عم ضهانلاو ماتلا حالسلاب

 5 و د قفل بزح ىلع هراهظتساو هترثكو مالسالا ركسع ةوشب ريثحا 8 دقو

 هيت نامل لا ةمغط منك مهراوبو مويلا اذه يف مرا كاله يف دحا ٌكْخد دو

 جنرفالا فارطا ىلع تراغ ناكرتلا ركسغ نم ةرفاو ةقرف نا قف او (67)
 عمجلا اذهب مهحلآق ةقاطال هنا اوملعو جنرفالا فاخو مييلع ترهظنتساو مهنم تلانو

 رةباغ ىلع مهلامعا ىلا نييدئاع هنف اوناك يذلا مهم نم مهرساب اواحرو ةكلهلاب اونقياو

 مهنم قيرف يف ناكرتلا نم ةقرف بشثنو لموولاو لذلا نم ةناهنو لجولاو فوثا نم
 ةروهشملا ةسنكلاب ترفظو ةرفاو هوا مهب اددو مهلاقثا نم تمنغف نولحار مهو

 ندواي ال نولوم مهو مهي اولحو مف كاذ دنع ركسملا عمطو" ممّيخم يف مهل يتلا

 ىلا مهتأحلا ةعايغللا مهوب اضو بعرلا ميلمش دقو ,قحال رصقم ىلع ن نوئش الو عبأت ىلع

 اوامحو يالسالا ركسعلا ىلع اوداعو اوعّمِجَتف مهيلع ياو مه ما مهيلع مهسوفن ير

 هناخو لجولا ةبطش نم مهياقعا نم اواتقو مهومزهو معزز ةفورعملا متل هي هلع

 ريثكلا ددعلا مهو ةلاجرلا عب ىلع اوداعو هلاح ىلع ةعزملا يف ركشلا١ مث . لجالا

 اواصو ىتح لثقلاب نيمزؤهنملا 1 مييلع اوتا ىتح مين فيسلا اوقلطاو ريفغلا ماو

 , مهلويخ ربصو ةفاسملاو ىدللا دعب عم بوخرشش نم دلبلا نم اوبرقو ادوحس ةبقع ىلا
 منيب مالا اونو مويلا اذه راهب رخآ قشمد ىلا ركسعلاو كباتا نيردلا ريهظ لصوو



 5ث 095-

 يقسرإلا رقتس (قا ) نيدلا فيس 7 و ربصلا مدعو رمالا مهب قاض اًملف اهلها

 ىلع مهداجلا يف 4 لاؤسلاو مهي لزت ام حرشو مهلاوحا ىوكشب لضوللا بحاص
 يف تلجأتو' نرد عزوتو وافق 000 قايضف نيرفاكلا يديا نم مهذاقناو جنرفالا

 ةجملا يذ يف مهيلا لصو اًملف / مهنع بذلا ىلا , ماّيهالا فرصو ميلا ريصملل لاملا

 ةدّشو ةوقلا نم هلع وه امو منم 0 هلوصحو هربخ جنرفالا فرعو ةنسلا نم

 هب نورفظي نم نوطقلِ لولا ناعرس معبتد نيمزنم اواحرو نيل وم اوافجا ةكوشلا

 يف اونثبا دق اوناكو ٠ ةيكاطناب اولصح نا ىلا مواتم ىلع مزهنم مهنم راب ملو مهقانعا يف

 دمحلا لو ىلاعت هللا فطلو ماثملا ىلع اورصاو دربلاو رللا مهيقت 22 حو اما مهتم

 اذهب يقسبلا رقئس قا بسكو٠ ءاوأللا نم مهشاتناو اا بداح لا

 اهملهال ةلماعملا لمجاو اهف ةريسلا نسحاو بلح لخدو ء ءاعثلاو رحالا ليزج ليمحلا لعفلا

 اهتاباس تنماو اهلابعا ترععو اهلاوحا تحمد ثيحب اهنود ةامارأاو اهل ةيامللا يف دهتجاو

 اهتراحنو اممئاضبب اهيلا قفرلا تلصاوتو
 فاو طابش رثكأو نوناكو نوناك يف ماشلا ضراب ثيغلا ستحا ا

 لازناو ةمحرلاب هديبع هللا كرادت مث ةيماشلا دالبلا رثكأ طحقلا معو رعسلا الغو عرزلا
 تباطو اهتوف دعب تاعارزلا شاتئاو اهتوم دعب ضرالا هب امحاف طونقلا دعب ثغلا

 قشمدو بلح يف ةسلا هذه يف راعسالا تعفتراو ٠ سوملاو مهلا اهنع لازو سوفنلا

 سانلا ءافعض نم ريثك كلهو ١١ ةئس ىلا يقبو لصوملاو ةعلقلاو ةبحرلا ىلا اهلامعاو

 عوجلاب
 ةئاممحو ةرشع عسق ةنس

 ضيقلاب هللا ماكحاب رمالا مدقتِب رصم نمرامخالا تدرو ةنسلا هذه يف 1167
 الماع انك نئيذللا لضفالا يئالغأ يحئاطبلا يفبأ نّئوملا هيخاو هللا دمع يلا نومأملا ل

 بابسالل اهرئاخذو اللاوما ىلع ءاليقسالاو نابعش يف اهللاقتعاو هفالتإ ىلع اناعاو هلتق ىلع

 امبنع هب تاصقاا يتلا تاركتلاو امهيلع اهب مهن يتلا

 سدا تدب 0-0 كلم نيودغب ةمحان نم رامخالا تاصتا اهو

 داسفالاو اهيف ثيعلل قش قشمد لمع نم نادوح ةيحان دصقل دادعتسالاو بهأتلاو داشتحالاب

 تاقرطلا عطقو ال ةشاضملاو قشمد نم ةسرقلا تاهملا ىلع تاراغلا ٠ ننس ف عرسو



 يس اسك

 نم ىضم دق ناك كلذ يف لاللا حرشو نامالاب روص رغث جنرفالا كلم اهيفو

 يف هلمحو اهنم اببلاو دوعسم ةلودلا فيس (1157) ريمالا جارخا بجوا يذلا كذ

 يلاولا اهب لصح الو ٠ هركذب ةلاطالاو هل ةداعالا ىلا جاتحي ال ام رصم ىلا لوطسالا

 داعاف لاخلا ة درع نيدلا ريهظ بتاكو هلها سوفن بّيط دوعسم دعب رصم نم بودنلا

 جنرفالا نا قفن او٠هررقو هبتر ام ىلا عوجرملاو هرب د نأ كلذ يف ىمالا ناب باوملا
 مهسوفت اوثدحو اهيف مهعمط كرحت روص ةيالو نع دوعسم فارصناو ىمالا اذه اوفرع 11

 ةروص يلاولاب لصتتاو . اهل ةقياضملاو اهيلع لوزنلل به ًاتلاو عمجلا يف اوعرشو اهكشمت
 ةريملاو ديل دب اهب نم ةلقل مهترصاخ ىلع تاث الو جنرفالاب هل ةقاط ال هناؤ ىمالا

 ىلا روص ةيالو 5 ا يأرلا ىضتقاف كلذب رصم بحاص هللا ماكحاب املا علاطف

 اهيف همسر ىرج ام ىلع اهود ةامارملاو اهنع نذلاو اهتم لوتيل كباثا نيردلا ريهظ

 ماشا مييف ةبافك الو مهل < ءانغال ”ةعامج ابلوك دج همسأب ةيالولا روم ب كي

 200 1 لوزنلا يف اوعرشو هلجال اهلوح جنرفالا عمط هل كاذب اهرما دسفف

 رامخلاو لاتقلاب اهوقباضو ةنسلا نم لوالا عيد رهش يف اهرهاظب اولزنو اه ةقباضلا

 سانناب ىلا ركسعلا يف نيدلا ريهظ هنو ٠ ةراملا تنمدعو اهيف تاوقالا تعم :نا::ىلإ

 روص نع بذلل
 تفعض نا ىلا كلذب مايالا تداَتو اهل ةنوعملا ءاعدتساب رصم ىلا تانتاكلا تذفنو

 عفوو اهنفالث ديو سالا ) ةّملج كلباثا فرعو كالملا ىلع اهلها فرششاو نازل

 نا ىلا باغرالاو باهرالاو ةيمادلاو ةفطالملاب جنرفالا لسارف اهل ةنوعملا نم أل

 جورألا دارا نم جرو اهب نم لك نمو زب ثيحب مهيلا اميلست ىلع لاخلا تر

 ةماقألا 30 نم مشد مهلاوحا نم هب هملع نوردش اع ةمعرلاو 5 َ | نم

 جورخلا يف سال َنْؤَأو دلملا باب حتفو جنرفالا ءازاب هركسع يف كباتا فقوو

 نيَّدصلا نيب نوجرْخي مهو هيلع لقث ام كرتو هلم قاطاو هيلع فخ ام مهنم لك لمفح

 قبي إو ةيعرلاو ةلركسعلا ناك عرب ثني مما ردحال ضرعي جنرفالا نم دجا دلو

 دالبلا يف اوقرفتو قشمد ىلا مهضع : لصوف جوركلا قب بطي ال (115") فيعضالا مهنم

 يسوع كلاعلا يا

 لاتق يف مهعورشو بلح ىلع مهفرزتو مهلامعا نم جنرفالا عاّمجاب ريذعا درو اهيفو

 كالملا ىلع فرشاو اهيف تاوقالا تق نا ىلا كلذ يف مالا ىداتو ةقياضملاو اهب نم



 6 را

 و انو نيودغب كلما 0.٠ اوبرهو ةعلقلا ارككلمو مهيب ايف ةلمحلا اولعع تربثرخ

 رروكذملا رهشلا يفو ٠ هلاتعا نم ةراملا فقسا ضيا مويلا كلذ يف برهو هب اورفظي

 ” ةاييتنلا نا ىلا .اهتملق قياضو ترتر ىلا هركسع يف كلل ةلودلا زون: ريمالا' هجنوت
 درو ةنلا هذه يفو ٠ اههف ظّقشو اهظفحي هايف شارو خبال نيئازلا جنرفالا نم

 ةيمافا ةيحا دصقو هلاجر يف جرخ ةاح يلاو 1144” ةحارق نب دومحم ناب رخلا

 اج ما ابفارتو هيلع تلعةنم علق لو هدب يف نصللا نم مهس ةباصات اهضبر همحد

 ةياعسب ان دعتو اًملظ ةامح نامعا نم ةعامج لتتقو اًدرمتم املاظ اًرهاع ناكو هنم تاف

 0 41 وتو الست نم ةاح ىلا ضبا كلذ نيدلا ريهظ فرع الو ضعب ىلع مهضعب

 هتاتث نم
 نيبو دومحم نيدلاو ايندلا ثيغم ناطلسلا نيب ةنئاكيا ةبونلاب ريثحا درو اهيفو

 كامو همزهو دك تا دومح ناطلسلا ناو دمحم ناطلسلا يبا لرغط هبخا

 10 هيلع هب دجتنتساو ديزم نب ةقدص نب سيد ريمالاب ناعتسا لرنط ناو هرككتم

 يقشمدلا كباتا نيدلا ريبظ يركسع نيب ةنئاككلا ةبونلا تناكةنسلا هذه يفو ٠ كلذ ىلا

 اهتقياضمو بلح لمع نم زازع ىلع اولزتو اوعّمجُت نيح يقسربلا رقئس قا نيدلا فيسو
 لبحر اهدطقو بوص لك نم جنرفالا عّمجتف اهرعا 7 ىلا تورللاو نوقثلاب

 رسأأو لتق نم لذ دعب اوقرفتو نيملسلا شيج لفتاو ناشيملا ىقتلاو اهنع رجلا
 رهس يفو ٠ ةنسلا نم ىلدالا قاع قوق ىلا كباثا نيدلا ريبظ هاعوزقلا نم

 كباتا نيدلا ريبظ نع اًلوسر رصم ىلا دماح نب يلع بمجاهلا :هجيوت ةنسلا نم ناضفر

 ةئامسحو ةرشع ياك ةنس

 مالسالا نيز ةاضقلا يضذاق يضاقلا ناب قارعلا ةمحان نمربخلا درو ةنسلا هذه يف

 ناطلسلا باوجم ناسارخ ةمحان نم افاق ناك يورحلا روصنم نب رصن نب دمحم دعس ابا

 ,ةلفغ نيح ىلع هيلع بثو اهعماج يف ناذمهب لزن امل ةناو هيلا هدب ىلع ردص اع رجئس
 رهظي لو لاما يف اوبرهو هواتف مهنيكاكسب هوبرضف ةّينطابلا نم هل اوبر موق هنم
 .ةمحر ىلا اًديهش هلمسل ىضف مهنم فوخلل صخش مهعبت الو رثا مهنم ناب الو ربخ مهل

 يف كلذو عنامي ال يذلا لاخلا ردقلاو عفاديال يذلا لزانلا ءاضقلل كلذو هللا

 اهنم بجد
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 نم ربخلا دروو ٠ رانيدب لاطرا ةّنس زها غلب ىتح دادغيب رعسلا عفتراو اهوببتناو

 قترا نب ١١ رامحلا دبع نب ةلودلا ردب ريمالا نيب ةنداملا رارقتساب بلح ةيحان

 يف تاصحو اهومَّلستف جنرفالا ىلا براثالا ةعاق يلست ىلع جنرفالا نيبو باح بحاص
 تنماو نييناللا نم لامعالا لاوحا تماقتساو اذه ىلع ةعداوملا ترمتساو ميديا

 ةئسلا نم رفص يف نيلمعلا نيب اهيف نيددرتملل ةباسلا

 ىلا بلح ةيحان ىلا هركسع يف جنرفالا كلم نيودغب ضيبنب ربخلا درو اهيفو

 ايقتلاو هيلا ضوف ركركح نصا لزانم وهو اهنم رفص عسلت يف قترا نب كلب ديمالا
 هوجو نم ,ةعامج عم (114) اًريسا هدي يف لصحو هرساو هرسكف ةرظنم نم برقلاب
 رفص رخا يفو ٠ جنرفالا يدةمو نيلسوج عم تربترخ ةعلق يف بج يف هلقتءاف هركسع
 ناكو هرود ضعبو هقرحاو هبهنو صمح ضبر مجهف ركسعلا يف كباتا نيردلا ريهظ ضن

 ريهظ داعف اهبحاص ناخريخ ةنوع صم ىلا لصو دق ةلودلا ماسح نب نالسرا ناغط

 قشمد ىلا اهنع نيدلا

 اهئم لوالا عير يف اهيلع قترا نب كاب ريمالا لوزنب باح ةبحان نم ربخا دروو

 ردب نم ىلوالا ىدامج ةرغ ءاثلثلا موي يف نامالاب اهمّلست نا ىلا اهتباضو اهعرذ قرحاو

 عيب رهش يف نارح ةنيدم مّلست كلذ ناك دقو قترا نب ؟) رآمملا دمع همع نبا ةلودلا

 ىلا برغلا ةيحان نم ةتاوا ركسع نم ريثك قيرف لوصوب رابخالا تدرو اهيفو ٠ لوالا
 ماقم يف ماقلا يجئاطبلا نب هللا دبعوبا نوبل ميلا رهظو اهلامعا يف اودسفاو رصم

 ماككحاب مالا مامالا هبحاص ماب رصم ركسع يف شويملا ريما نب ديهشلا لضفالا
 اجرح مهيلع دّرقو اديثك اقلخ مهنم رساو لتقو مهرسكف مهيقلو هللاب يلعتسملا نب هللا
 اروصنم اًئاغ رصم 9 نومألملا داعو مهنكاما ىلا اوداعو ةئس لك يف هب نوموش اميل

 رحبلا يف ةقدانبلا لوطصا يقل رصم لوطصا نابربخا درو اهيفو .ارورسم رفظلا نسجيو
 عيبد رهش نم لوالا رشملا يفو ٠ عطق ةّدع هنم ذخاو ةقدانبلا لوطصا هب رفظف ابراحتف
 اهفسا رساو ةراملا نصح قرا نب كلب ريمالا كلم اهنم لوالا

 نيلسوحو سيورلا نيودغب كلملا ناب تربثرخ ةيحان نمربخا درو ةئسلا هذه يفو

 ةعلق يف نيلقتعلا كلب ريمالا رسا يف اونكن يذلا ىرسالا نم مهريغو جنرفالا يدقم

 يزاغ ليا نب ةلودلا ردب :لصالا يفو ١(

 يزاغ لبا: لصالا يفو («
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 -- ؟ هدرا اس

 اركحبعايف ضجه قرا نب كلب ةلودلا رون ريمالا ناب ربا درو ةنسلا هذه يفو

 نيلسوج ممدقم رساو مهرسكو مهب , عقواو اهرلاب جنرفالا دصقو بجر نم مايا يف

 ننيدلا مي ريمالا ةافوب ريا دروو٠ حورس دنع مهيمدقم نم ةعامجو ناملك هتلاخ نباو

 نيقرافايم لمصنم لوحفلاب فرعت .ةيرق يف لذان وهو هل تضرع ملعب قترا نب يزاغ ليا
 وشم هدلو هدعي هديصبتم يق عاقو ةئسلا نم ناضمر رهس نم سداسلا ىف ركب رايد نم

 ىرجو نيِتْفَم ةدم اماقاو نيدرام اكلمو نيدلا محن ءانبا شاترت هوخاو ناملس ةلودلا
 يف قشمد ةلنحش زوريف سجاحلا يفوت اهيفو ٠ ا ا

 : اهنمرخالا عسير خا

 نينماوملا ريما هللاب دشرتسملا مامالا زوريب دادغب ةيحان نم رابخالا تدرو اهف

 نب ةقدص نب سب د ديمالا دصق ىلع امزاع ىقسربلا رقئس (قا) ريمالا هتلمج يفو

 ةّللا اودصقو لامعالا يف داسفلاو ناصعلاب ةرهاجلاو فالخلا نم هيلع وه الإ ديزم

 هعمو كانه ماقاو نيقرافايم ىلا نيدلا مث داع ه١ ةئس يفو : همي رات يف قرافلا لاق ١(

 ناضمر نم ىشع عباس سيمخلا موي يفوتو ضرف قشمد بحاص نيكتفط تنب نونالا هتجوز
 نيقرافايم اواصوو نيكتفط تنب نوتاخلاو نميلس ةلودلا سمش ريمالا هدلو كرو الذ لمحف
 : اوحاصو اومادقتو هكسي لجر هئارو نمو مشرف لت ريمالا, اوساجاو ةّوملا باب يلا اولصوو
 ةملكو هنامز لّوا نم نيدلا م ردمالا هيحص نمم خيش لخدف يلق همسا ناكو . يلاولا لزتا

 اوحاص ىصقل) ضرا يف اولصح ملف. ٠ ضي رم سمالا نا : اولاقف صو نوتاخلاو هلودلا نست

 دنحلا ن نه اج ناكن مو دلبلا | لها ل خو حبصأو ٠ ني هذه 0 رددالا تام: اولافو اوجضو

 يفرش ريمالا دجس. يف نفدو رخنأ 7 ده يلدنسلاب نفدو هيلع قاضو ربمالا لسغ و ىصقلا ىلا
 ناوضر كللا تنب نوتاخ ادنخرفب جّورت دق يزافلبا نيدلا من ناكَو . كانه ٍنفذف ناطلنلا يق
 نبا كلب رثمالا هدب اهجّوزت اهري لو ااا و باح كلم الن

 نب كلملا دبع ريزولا رزوتساو نيقرافايك نملس'ةلاؤدلا" شمنش 'رفتساو لق . قترا نبا مارج

 رسمالا اهذخاو تاء نا ىلا هعم ثيقب و كلب ريمالا نم تربترخ ذخاو هيلا رومالا درو تراث

 ( بدحالا نب يقرق) هلودلا 0 اهذ>| يذلا عايضلا ذخاو دواد ريمالا نم ةزح دلب ذخاو دواد

 ةيالو يف ني رهنلا نيب نم ًةيرق نيرشعو سمخ ذخا ناكو) 00 دلب نم نزرا بحاص

 ( شاترع ) نيدلا: ماسح لصوف ٠. .:( 26 ةدنس "يف ةلؤدلا سنش ثامو ه٠ ةئس. يف: يكيزرلا
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 .ناهفصا ةنيدم ىلا اًدئاع هجتوت امن« رفص يفو لتقف هلتقب مدقت مث هيلع ضبقلاب رعاو ُةنم
 يفوت ناوضر كلما ريزو لوصوللا نب لضفلا ابا نا بلح ةبحان نم ربا درو رفص يفو

 ءاج اهيفو ٠ مثلا دصق نعو ريخلا لمف ىلا ليي ةقيرطلا نسح ناكو رهشلا يف باجب
 ججرخاو اهمدهو اهنكاسمو اهرود رثكا قرف ربعجت.ةغلق نر ىلآ لح قد مظع ليس

 رودلا ةّدع نا ليقو تارفلا يف روسلا ىلعا نم هب در ىت> ضبرلا نم هلمح اًسرف اهنم
 جرخ قتدا نب نيدلا محن ريمالا نا لبقو .ناكم ةئاغناث فراملا ليسلا اذهب ةكتاملا
 يف هب رفظ ام فلتاف هوقلي ملف جنرفالا فداصو تارفلا عطقو هركسع يف بلح نم

 بلح رهاظب قديما ىلا مزكتم داعو مهلامعا

 ةرحبلا ةلاجرلاب ”نحشم وهو روص ىلا ىرصملا لوطسالا لصو ةئسلا هذه يفو
 روصب يلاولا دوعسم ةلودلا فيس ريمالا ىلع لمعلا يلاولا سفن يفو .كاسءلا نم ةفئاطو

 هولأس لوطسالا يلاو ىلع مالسلل جيرخ اًملف ٠ كباتا نيدلا ريهظ ريمالا لبق نم
 ميديا يف داملا لصحو ةديكلا هيلع تّمتو ةلقتعا مدقملا كرم يف لصح املف لوزألا

 3 علطأو راد يف لزنأو مركأ دوعسم ريمالا هيفو رصم ىلا لصوو لوطسالا علقا الو
 (1187) تعباتت روص لها يواكش نا رييدتلا اذه يف ناك ببسلاو ٠ هيلا جاتحي ام

 ةفلاخماو مهل رارضالا نم ةيعرلا عم دوعسم هدمتعي اب لضفالاو هللا ماكتحاب رعآلا ىلا
 تناكو هيلا ةيالولا نم ناكام ةلازاو هيلع رييدتلا ءارالا تضتقاف مهل ةقفاولاو ةداعل

 متكلم يف اهوصحو جنرفالا ىلا اهجورخ اهيف ريبدتلا ءوسو اهنم هجورخ ةبقاع

 هيفو . مالسالا نيدب نيدتي ال قيدنز هنا دومحم ناطلسلا دنع اودهش اًماوقا ماقا هاب لتقلاب هركذ
 : لاقف ريفاضغ هيف ومص يف اموي سلج ناطاسلا :نا:ليذلا يف ىكح دعس ابا يفاممسلا نأ 30 |

 يريف مّلسب اهيلا دعصي نيشار فلا ضعب ناطلسلا نمأي:هصاوخ ضب هل لاق. سفاصلا ل00
 فكف : هل ليقف ٠ لل اد ميعسأ ام : لاف :٠ قدنبلاب مهيمري نا نايغلا ضعب أي وا اهشاشعاب

 هنا ينعي ٠ لوضف لضفلا عم | : لاقف .2 هلضفو هتّيخونبش عم يئارفطلا نيدلا ديثوم لتق تلاحتسا

 قيرط ىلا ءالقعلا ودمج يذلا باوملا اذه نسحا ام: فنصملا لاقو . هيخا نيبو هشب عقوا

 هنا كلذو رخا هجو ٍهلتقم يف ةيقوجلسلا خي ب راث يف نا: نري بلا ةمج رت ف ضيا هيفو ٠ باول

 4 لخد ىف َّس ةليوط ةّدم هدنصرو يي نالغ نه دوسا مالغ هل دمت يئارغطلا لتق“ 31

 تطيخف حارملاب نخشم وهو هراد ىلا لمحفف نيكاكس ةدم هبرضف هيلع بثوف .هباحصأ منَ لَو

 اي يضقف دحا هدنع نك و ةليل طئاملا +يلع روست ىح دوسالا كلذ لاتحا مث يفومو

 رهشا لّوالاو



 دنس 92

 اًريثك ائيش تكلهاف مايا ةثلث (1187) ءادوس حير رصمب تِّمه ةنسلا هذه يفو
 ناومملاو سانلا نم

 ةنامسصتنو ةرشم كس هلع

 ديزم نب ةقدص نب سيد ريمالا ناب دادغب ةيحان نم رامخالا تدرو ةئسلا هذه ف

 مامالا جرخف اهفانكا يف دسفاو اهفارطا يف ثاعو هدشح يف دادغب دصقو دشتحاو عمج

 هيلا ربظو دائجالا هملا تعمتجاو ةفالخلا راد نم نينماوملا ريما هللاب دشرتسملا ةفملخلا
 ليدانقلا نم اهب امو دادغس شير رباقم تمهتو اهمهنف ةّللا ىلا متو همزبف هيلع لمحو
 هذال ةئس مرحملا يف ابلخدو دادغب ىلا داعو جابيدلاو روتسلاو ةّضفلا

 اهركذاو هيلع اهم ءاشال ١)هريزو ىلع طخ دومحم ناطلسلا ناب اهيف ربا دروو

 ىلع ردقي مو سانلا لحرو لحر ربخلا هلصو نيحف هيلع تشوشت دق هتيالو ضعب نا ربخلا هيلا
 لجحرلا اذهب عامتجالا

 0 ىلع لزنو ىرسالاو مئانغلاب زاخبالا كلم لحر هعم يقب نع دامو نيدلا مغ سبك الو

 أ مايا هثالث دعب و اهو اهقرحاف فس اهاخدو يل رغلا لبق نم اهروس مده ع 2 اهرصاحو

 جارخلاو طاسقالاو نؤوملاو راشمألا ةئسلا كلت مهنع طقساو ليمجلاب مثدعوو مهجولق بّيطو اهلها
 نيملسملا بناج ىلا ربعيال هنا امج قاب نالا وه يذلا طرشلا نم هودارا الك نيملنملا طرشو
 يف ةفيللاو ناطلسلا مسا اهيلع مهاردلا مهل برضو .٠ . اهقوس يف الو 5 حبذي الو ريرتخ ةئدملاب

 . مهردلا بناج ىلع همساو مالسلا هيلع يبالا مساو هللا مسا (رخالا) هجولا يفو دحاولا هجولا
 اًرهاظ ةءارقلاو ةالصلاو ناذالا مه طرشو همد ردهإ دق املاسمإ ىذا نم نا دليلا يف ىدانو

 نا طرشو رنا ىلع اهريغل ىعدي الو ناطلسالو ةفيلخلا ىكدبو لسا ةعمجلا موي تطخي ناو

 ةنسلا يف يِجرُكلا ةمدخ فصوو يدوم الو ينمرا الو يجرك اها>دب ال سيلفتب ليعامما مامح
 ريناند ةثالث ملسملا ةمدخو ريناند ةعبرا يدوهيلا ةمدخو ربناند ةسمخ

 امو لزاما ماركآ ةّيفوصلاو نيدلاو ملعلا لهال لمجو ناسحالا ةياغ نيلسملا ىلا نسحاو
 دقلو هه ةئس يف سلفت ىلا تاخد ال اهاك طورشلا هذه تيأر دقلو نيملسملا دنع مهل نبيل
 هلزتو مايا امب ماقاو سلفت ىلا لزت دقو هتمدخ يف تنك يذلا يرطييد زاخبالا كلم تيأر
 '00 لكلا بطن قح همشوم كفقوف بيظخلا لباقلا ك3 ل لجو عمابلا ىلا ةعمج موي تاذ

 ظاعولاو ءايلملا ىرا تنكو .رمحا رانيد يتئام عماملا ممرب قلطاو جرخ م + اهعيمج ةبطخلا عمسي سانلا

 دقلو هلثع سبل اه مهعم دمشعيو مم راجيو ىيطعيو مهمركي نوصي نيذلاو ةّيفوصلاو فارشالاو

 ةمرملا كلت اوهرثحأ ام دادخ,ب معنا ول ام نيملسلل همارتحال ىرا تنك
 يف اذكج ةداابلا ُهّلنق يريمسلا برح نب دمحا نب يلع بلاط وبا كلملا لاك وه (9

 مادنقت يذلا يئارغطلا لجاع يذلا وه يزوجلا نبا طبسل نامزلا ةآرم يفو .ريثالا نبال لداكلا



 د

 ريمالابو ناكرتلابو باح بحاص قترا نب يزاغ ليا نيردلا من ريمالاب دجتتساف لرغط
 قلخ يف هوجن اوهجتوتو هيلع مهثعبو هب هنلا مهاعد ام ىلا اوباجاف ديؤم نب ةقدص نب سيد

 0 يف مهوتياضو نوملسملا مهقياضو ًاقرف داعو اًفوخ جركلا عمج مزهناف ظع
 وحتتفاف سيلفت ةنيدم اودصقو ةميظع ةلتقم مهنم اولتقو مهومزهف نيملسملا ىلع اوداعف

 )١ اهيف ناك نم اولتقو فيسلاب

 هنوعدتسي يزاغ ليا نيدلا من ىلإ سلفت لها كفن 5965 ةئس يفو : هذي رات يف يقرافلا لاقو

 ينب نومسي اهلها نم موق اهكل» ناكو ةئس نيعب را رادقم اهلها دبب تناكو سلفت ِهبلا اومّلسل

 يلب رهش لك ناكو اهلها ىلا مهرعا داعف اولحمضاو مراك ضرقلا م ةئس يتئام رادقم نم رفج

 اهقياضف جركلاو زاخبالا كل. دواد كلملا ناكو ةئس ندعب را رع كوم اوت دجتاو هلم مسا

 ناكو كس ناطاسلا نب كب لرغط ناطلسلا ىلا اوذفن دق ناكو تاحمشضات |:

 نا اوقفتاف ةدم اذه ىلع اوقبو مهب جركلا كلم ةقياضم تدازو ةنمم مذفنف ناراو يرق كل

 دم كاخيولا ([ 4و سراوف. شح دعس ةنت مال نوكي و رانيد فالا ةرشع ةنس لك يف

 ةقدص نب تيد هعمو ةميظع رك اع هعمو راسف هنوعدتس يزاغليا نيدلا محن ىلإ اوذفنو
 راسف ةنسلا كلث يف هيلا لصو دق ناكو نوتاخ راك هتنبا ىلع نيدلا من رهص ناكو برعلا كلم
 نيود ةئيدم هل ناكو سادبو نزرا بحاص نالسرا نافط ةلودلا سمش .ىلا ذفنو ركاسعلاب

 يضاقلا هداو ةعمو ةتابن نبا نيدلا ملع يضاقلا هه ذخاو راسو سلفت قرش نم لخدي نا هرماو

 نودبع نبا ما وبا ريزولاو نيدرام يضاق ( 0877 ةنس ينعي ) نالا وه ريبكلا حتفلا وبا نيذدلا ملف
 نم رىكاسلاب لخدو مورلا نزراب ريزولاو يضاقلا فلختو مورلا نزرا ىلا اولصوف هفه ناسو

 ناطاسلا سمحتو .٠ سلفت باب ىلع عما ركااسعلا عمجت نا اوقفثاو ثيلايزرت قي رطو سرفلا ةبالو

 يقب نا ىلا نيدلا مع لصوو نيود نه بدحالا نالسرا ناغط راسو يزتح ةيحان نم كبلرغط

 موي فصن رادق» لبملا سلغت نيبو هنيب
 مهيلع ردجي ناكو ةمدظع نك اسغ يف برغلا تنح نه يرطيعد ةقاو هيفا ذل كللملا جرخو

 نع بدحالا ةلؤدلا ىسمش الو كنارنط نااسلا كاع تاو نكت مو ةفحل يف مو لبملا نم
 ةميظع ةءينغ مهنم رافكلا نمو |ريثك الخ نم لثقو نيدلا من سكو اميظع الانق اولناقتو هعم
 تثأر دقلو . افئامز ىلا ىرسالا نم ممدنع يب نا ثسيحب ريس رفن يف سيبدو نيدلا من جرخو

 زاحيالا كلم ةمدخ ىلا تاصو مث اب تمقاف هد ةئس يف سيلفت ىلا |١تاجدن توجب انضر

 ناللا ىلا زاتحاو اعوو نيعبسو فين رادق٠ هعم هتيالو يف تو هعم تحرخو هدنع تيقب و

 قنا عباو جرب ؛ ىلا زامالا ةيالو يف مايالا ضعب اناصو دقلو .زاخبالا ةيالو ىلاو دئب ردلا فرطو

 يزيتس رمد "لجحر ةملقلا هذه يف نالف اب : يل لاقو كانه كلملا لزنو ةئاش ةملق يف لبج

 ةيلطا : تاقو كلذ ىلع تاوعف .وه نيا نم هلئساو هرصباو دغلا نم هيلا دعصاف يزاغايا هب ون نم

 لصو نال لحرلا ىلا قوب برض رحسلا تقو نم ناك ًاملف ةليللا كلت ”تسبف . ةقلطيل كلملا نم
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 لوخدلا نم رّذحتف هضعب وا هنكمتك نّكستيف هصنم يف هيلع دائغالاو هناكم يف هريغ
 حجرخ ناو ادد اننا ناك انيلع لغد ناو هريغ ىلع ىرج ام هسفن ىلع اًئوخ انرصق ىلا

 ف ريبدتلا داسف ىلع لديو ةشحولا دك ام لعفلا اذه يفو٠ اشي الجو عبرخ نع

 5( يحناطبلا نب ( دمحم ) هللا ديع ابا ليمتست نا ديبدتلا يف باوصلا لب لعب امفو مويلا

 هصصنم يف ةعبطتو هشعو ةددتو ةلسارتو هرهجو هرس ىلع علل ءزمإ: ىلع تللالا

 انههذم هبهذم نال ايد اههدحا نيرمال (112') هيلع ايي كلذ ىلا سمح هناف

 رمالا رب ديو ايف همصنم يف ريصي هنكو امحو ايئدلل يلاثلاو انتو انتالاوم هداقتعاو

 هلثق نمي انرفظ اذاف بكر اذا ةلاتغي نمت هيلا تفتلي الو هل هبوي الو فرعي ال نب هيلع
 . انرذع نوكيف هدقفل فسالاو هيلع نزلاو همدب بلطلا اة رهظاو ةائلتق

 ةعمسلا 9 ةلاقلا حبق نع لوزيو اطوسبم

 هيلع هللا قضقو ةرهاظ هن لاطاو هماعا يف عرشو ةيضقلا ما قلع رمال ا

 ٠ ةرغاقلاو رضمب صاخلا ةفاك نع ردوتسم ريغ | رورس هلتقم رغآلا رسو موتحملا ٠ ءاضق

 موي يف نيتقيوسلا نار يف زسإلا يمل طر نيف نأ يذلا عضولا نا ليقو

 ةثتش ة اككعب ناك هدلوم نال ةنس ها/ كاذ ذا هرمحو 5٠8 ةنس ناضمر رهش خاس دحالا

 ةيركسعلا يف لدعلل ارثوم ةريسلا ليج ةئسلا بهذم يف داقتعالا نسح ناكو ؛ 54

 متل حلا يفاص ةفرعملا بقاث ةمزعلا يضام .ةملا يلاع ريبدتلاو يأرلا بئاص ةّيعرلاو

 تنؤحو نويعلا ةتكبف ماظلا بهاذم نع اًدئاح روما نع الداع سدخلا قداص سفنلا
 ىلا هدعب رمالا لقتناو هدف دنع ديبدتلا دم الو هلثب هدعب نامزلا تأب ملو بواقلا هل
 هعاوو هرئاخذو هلاوماو هنئازخ ىلع لمتشاو نينمؤلا ديما هللا ماكحاب رمالا هبحاض

 ابا ماقاو روثأللا ىلع رومالا ) نا تيظتناو روفولاو ةرثكلا يف ةباغلا وهو هثاثاو

 عفرلاو ضقنلاو مربلا ف هدي طسو نزومألا ةمقلو هدعوب هل ىفوو يحناطبلا 8 هللا دبع

 ضفخلاو
 كللا دالب مهدصقو بوردلا نم جركلا روهظب ةنسلا هذه يف رامخالا تدروو

 ناك نا : يهذلا ظفاحلل ربعلا نم بخنتملا ةبهش يضاق نبا نيدلا يقنل بعل ىقتنم ىفو )0
 نبل املا مم لخدف قوسلا يف لس راصف ميش اذه دمحم يبرو تام نيب رصملل ا هوبا

 همدختساو ةبجعاف اقيارظ نا هارف شويملا ديما راد ىلا
 هدنع مادقن مث نيشاّرفلا مم

 ءارمألل : لالا يفو )ع
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 هنا لبقو همرتحاو همكاو هراجاف كلام نب ملاس نب كلام نيدلا باهش ريمالا اهبحاصب

 ةركتم ةئاه ةديدش حير تّنه ةنسلا نم ةجملا يذ يف نا لبقو .”رهص بهدا دقعنا

 نا لبقو ٠نوتيزلا رجس نم اريثك تعلقو لقاعمو سئانك اهب برخف رزدا يح
 ”يطاشب مهيشاوم نمو مهنم منغو نيفصب نيلذانلا نائرتلاو برعلا ىلع راغ 2
 ةعازب نصح بخ هدوع يفو تارفلا

 ةئامسخو ةرشع سمح ةئسم

 رمد صال ا بحاص شويا ريمأ نب لضفالا لتشب رامخالا تورو ةنبلا هذه يف '

 هيف ةصرفلا تنكَما نيح ىلا هيلع هيف لمعو هل بند ماب رطفلا دبع ينل هللا همحر
 ىلع ناك دقو ةرهاقلا قاوسا ضعب يف اًذات هكوم يف انكار فدوصو ةصرفلا تزّثناف
 ةينطابلا ةفئاطلا نم امسال ظّتبتلاو سارتحالا لاعتساو يتلو زر 00
 ةفلتخملا دّدعلاو ديبعلاو مدخلاو (1127) ناملغلا رفاوو حالسلا عاوناب مهثم طايتحالاو
 ضعب نم لجر هيلع يثوف ةعاج هل دصرملاو هلتتل بترملا ناكد ةيضاملا فويسلاو

 طقس تابرض هبرضف هيدي نيب نم رخالا بوو باكرلا باحصا لغش ثيحب عراوشلا
 همحر يفوتو "قمر هبو هراد ىلا لمحو لالا يف التو ضرالا ىلا هذاوج رهظ نع اهب
 "لاب اعدا كلذ لب احبيحص كلذ سيلو هلتق اولوت ةّيناداملا نا ىعّداو هموي نم هلل

 اذه يف كشت ال ىتلا ةحيحصلا تاياورلا هيلع تعمتجا يذلا بسلا امناو لئاز لاعو
 7 هعنمو هيلع هقسضنل نينموملا ريما هللا ماكحاب ر ءالا 0 نيبو هيب ام داسف رمالا

 لق امهنيب ع فلخلا اذه ناك دقو ٠ تاقوالا ضعب يف يف هايا هثرفاشمو هم هلا ةيير لبق

 هيلع لخد اذا هلايتغا ىلع مزع دق رمآلا ناكو هيف اوثدحُتو الها نم تكل

 كلذ نم هعنف رمالا اذه ماتا ىلع هسفن تيوقو دايعا مايا يف وا هيلع مالسلل هرصق يف

 هيف ناك ةّضقلا هذه ىلع مت اذا رمالا اذه ّنا : ُهل لاقو ديجملا دبع نومسملا وبا ريمالا
 رئاس يف سانلا فرعي ال ةنس نيسمح ذنم انتمدخ يف هاباو اذه نال ةعمس ءوسو ةعانُّس

 هذه ُةتفص هذه نأ انتازاح يف لاملا هذه لثم يف لاق م اذه ريغ دالملا راطقا
 يف ام نوملعي ال مهر سانلا ىلا كاذ يف رذعلا امو ةعيظفلا ةأفاكملاو ةعينشلا ةازاجملا

 ةصلاخلا ةالاوملا 1 رمالا رهاظ يف هم نوفرعي امو هماسإ هيلع عقل امو هل ائسوفت

 ةماقا ىلا ةرورضلا وعدت نا 7 الو اهنع ةاما>ملاو ةلودلا نع بذلاو ةفداصلا ةعاطلاو



 د ا

 اهنم بجر يف يقارعلا نيكتشك نب قراح ريمالا يفوت ةنسلا هذه نم بجر يفو

 ناطاسلا ناب قارعلا نم رامخالا تدرو اهيفو٠ اهثارعا هوجوو ةلودلا يدّقم نم ناكو

 ناطلسلا همع ىلا هجتوت هاش كلم نب دمحم نيدلاو ايندلا ثايغ ناطاسلا نبا نبا دومحم
 نم امبثسي ىرج ام دعب هطاسب 'ىطوو هملع لخدو ناسارخ ىلإ هاش كلم نب رجنس

 ةماقتساو هرما حالص هبف ام ىلع هلاوحا ررقو هدمحاو همرتحاو همكاف بورماو عئاقولا

 ناهفصا ىلا ايفكتم داعو هتمركتو هعلخب هفر شوو هتككلمم ىلع هرقاو هتنباب هلصوو هلاح
 هتيغبو هلماب !رماط هتدلب

 قنا هيدلوو ليلخلا روبق روهظ سدقملا تدب نم درو نم ىكح ةنئسلا هذه يفو

 تدب ضراب ةراغم يف نوعمتح مهد مالسلاو هللا نم ةالصلا مهيلع ءايدنالا بوقعيو
 ليدانق ةراغملا يف مييلعو ”ملظع مد الو دسج مهل لدا ءايحالاك مهتاكو سدكقملا

 ام ةروص هذه ٠ هيلع تناك يلا املاح ىلا روبقلا تدصأو ةّضفلاو بهذلا نم ةّلعم

 هراغ نم حيحصلاب ملعا هللاو يكاحا ناك

 ةئامسو ةرشع عبرا ةنئس

 نب يزاغ لبا نيدلا من مالا ناب بلح ةيحان نم ربخلا درو اهف (105

 0 الإل] ددج ام لطأو فلكتاو ناوللو 0 لها نع سوكملا عفر قترا
 ٠ءاعدلاو دادتعالاو ءانثلاو ركشلاب هنم كلذ لبوقو ةهوركملا موسرلاو رولا

 أهنم رثكأ رلهبأ الو ةداع هلثع رث م يظع درب اهيلع عقو با نيدرام نع يكحو

 رسك اهيفو . ندرز نيدلا محن مده اهيفو ٠ رجشلاو تابنلا رثكأ فلتاو يثاوملا كلها ام

 ةعاق ىلع فالأ ةسخ ريدقت مورلا نم لتقو يوراا سارفع قترا نب كلب ريمالا

 سارفع مهمدقم رساو ناكدنا دلب نم نامرس

 تحث ناذمه بايب دوعسم هيخا ركسع رسك دومحم ناطلسلا ناب ربا درو اهيفو
 بكارملا يف جنرفالا كلم (يرهدنك) وهدنكلا لوصوب رابخالا تدرو اهيفو . يلا رفعزلا

 قتدا نب يزاغ ليا نيدلا محل نيب ةنداهلا تعقو اهيفو ٠ لقاعملا رثكأ كلمو ةيرحبلا

 نيشرفلا نم ة ةهج لكا بنك و ةملاسملاو ةعداوملا ترش جنرفالا نيبو بلح بحاص

 . ةقدص نب سب د ةّلح دصق دوم ناطلسلا ناب رامخالا تدرو اهفو٠ رخخآلا نع ةيذألا

 اريجتسم رهمعج ةعاق ىلا سيد مزهناو اهركسع مزهو اهو هركسع يف ديؤم نبا
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 ةحنجاب مهيلا اوراط كلذ نوملسملا فرع ني بلجو ةئكاطنا نيب لقبلا ثيناد ليقو

 ىتح نيقيرنلا براقتو نيعلا ىلع نيعلا عوقو نم عرساب ناك ايف روكولا ةيامح ىلا روقصلا
 فويسلاب 100 تابنما رئاسو تاهخلا عيمج نم مهب اوطاحاو متاع نوت لمح

 5 ماغطلا د "1 ىلع رصنلا مالسالا بزح دمحلا هلو ىلاعت هللا ينمو ماهسلاب اًمْشِوَو

 جئرفالاو اّلا ه١؟ ةنس نم لؤالا عبيد رهش ند عباسلا تسلا موي راهن نم ةعاس ضع

 مهنم تلفي مل ثيحب مهحالسو مليح ملجارو مهسراف ةدحاو 'ةضطس شالا ىلع

 نم ةعاسج يكح دقلو ٠ ىلتتلا نيب اعيرص ديجور مهمدتم دجوو مهرب ربخي صخش
 ةرهاملا ىلاعت هلل ةبآ اورظنيل ةكرعملا هذه ناكم يف اوفاط مهنا ةعقولا هذهل نيدهاشملا

 اذه ناكو ٠ اهيف عقاولا باشنلا ةرثك نم ذفانثلاك ”ةعرضم رخل ب اودهاشت مهناو

 الو ماوعالا فلاس يف مالسالل هلثم قْفَت مل حونمملا رصنلاو حوتفلا نسحا نم ميتفلا

 اتا نم ةيواخ اهلاجرو اهتامح نم ةيلاخ ةرغاش ةيكاطنا تيقبو ٠ مايالا نم فنالا
 هذه نع كباتا نيدلا ريهظ ةسغل اهنع لفاغتلا ع ربل فثاولا ة هس اهلاطباو

 سانلا لاغتشاو لزانلا ردقلاو ذفانلا رمالل اهل بهأت ديغ نم اهيلا ناكرتلا عرسشل ةعقولا

 كلتف بواقلا اهتسجب ترسو سوفنلا اهب تيوقو قالا ام ت تّالتما يتلا من خانعلا زازحاب

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو 07 هير
 ةلملل تسلا موب اهلخدو رفظلا اذه سيقع قشمد ىلا [فكنم كباتا نيردلا ريهظ داعو

 كولملا سمش كلملا ةدلاو كلملا ةوفص نوتاذلا فداصف ه١ ةعس ىلوالا ىداح نم تيقب

 اه لاطو ضرملا اهكب دق نالسرابلا ناطلسلا نب شدت ةلودلا 43 ناطلسلا نبا قاقد

 اهكرداف ةعاطتم هتدهاشم ىلاو ةعقوتم همودتل تناكو (111”) توملا ىلع تفشا دقو

 هترفغمو هللا ةمحر ىلا تيفوتو ليلتلا تماقاو اهتّيصو لبقو اهلاّتم عمسو اهدهاشو
 تنفدو 51 ةنس ىلوالا ىداج رخا دحالا موي نم رصعلاو رهظلا الص نيب هناوضرو

 ءاسنلا نم تناكدقلف رضخالا ناديما ىلع ةلطعلا ةعلتلا ىلع اهتنب يتلا ةقلا يف اهدلو دنع

 سفنلا ةّوق عم تاريخا بلطب ملظلا نع هرنتلاو تاقدصلاو نيدلل ةّيحما تانوصلا
 سمش كلملا اهدلو ةافو دنع نيردلا ريهظ قح يف توت امف رييدتلا ةفرعمو ةبسحلا دك

 تلاطا هل تالّهستو لالا ةلودلاو ةكتلمملا يف ترقتساو ىمالا هل ماقتسا نا ىلا كوالا

 هفسأو هنزح اهيلع فعاضتو اهدقفل نيدلا ريهظ قلقف ٠ لامالاو اهتسايسو اهتنمهو اهيأرب
 اهتلصوب لمعو هئعدوؤاو هترخذ ام جرتساو هتئلغ 2
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 ادقاعتو ادهاعتو اعمتجاو هصاوخو هباحصا ضعب يف بلح نم قشمد ىلا روكذلا ريمالا

 هده ف داسفالا نع مهدرطو دادضالا ةرفكلا ةدهاج 2 دابتجالاو كلل لذي ىلع

 نب يزاغ ليا نيددلا مل (1107 ريمالا ىلع امن قافتألا عقوو دالبلاو لقاعما

 يف ةباكنلا ىلع مهّضصحو لامالا نم ناكرتلا عمجو هرما زالال نيدرام يلاو قترا

 لالا ديك أتل هعم نيدلا ريهظ ريمالا ريصم ءارالا تضتقاو لالضلاو كرشلا بازخا
 نيدلا ريهظ داعو 5٠5 ٠ ةنس ناضمر ربش نم لوالا رشعلا يف اراسو لامالا ليهستو

 ماشلا ىلا لوصوال بهأتلاو مهلاوحا حالص نائرتلا فئاوط عم ارزق نا دعب ُهنع
 نيدلا ةرصن ىلع عاّمجالا عقيل 51* ةنس رفص يف ةروصلملا مهئازعو ةروفوملا مهعومجم

 بورضملا لجالا برق نيح ىلا قشمدي نيدلا ريهظ ماقاو٠ ٠ نيدحلملا ةدرملا مالطصاو

 ه١ ةنس لوالا عبر رهش لوا يف بلح ةيحان ىلا راسو بوقرما تقولاو

 نيئموملا ريما هللاب ريظتسملا مامالا ةفيلخلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رامخالا تدروو

 هب ىضق نا ىلا هب ترمتساو هل تضرع ّةّلعب نينماوملا ريءا هللاب يدتتملا | مامالا نبا
 ةّدم تناكف ه١؟ ةنسزالا عبيد رهش نم رشع عبارلا سيمخلا ةليل يف هبر ةمحر ىلا

 اهات فاصنالاو لدعلل 7 ةريسلا ليمح ناكو امان او نيرهسو ةنس نيرشعو امس هتفالغ

 لضففلا روصنم وبا ديعلا يلو هدلو هدعب عم صال ا يلردو فاسنعالاو روكا دصق نع

 هل ددجو نيئماوملا ريما هللاب ريظتسملا دمحا سابعلا يلا نب نينموملا ريما هللاب دشرتسملا

 مامالا نع ةيزعتلاب لامتالا رئاس ىلا تابتاكملا تذفنو ىمالا هل ماقتساو ةعيبلا ذخا
 يقئابلا مامالاب ةئنهتلاو يضاملا

 ةئامسحو ةرشع ثلاث ةنس تلخدو

 ررقملا ىمالا ىلع نيدلا محن عم عاّجالل بلح ىلا كباتا نيدلا ريهظ لصو انو

 جف لك نم هيلا اوعمتجا دق نامرتلا دجو امثرييدتي هيلع نّيعملا لجالا يضم دعب امهنب
 اهسيرف بلطت دوسالا مهتاك ةرهاظلا ةوقلاو ةرفاولا ةرثدلا دادعالا يف بوص لكو
 ةيككاطنا سحاص ريجور زوربب رابخالا تدروو ٠ اهرساكم ىلع تماح اذا نيهاوشلاو

 مهللاعا رئاس نم نمرالا ةلاجرو (110) جنرفالا فئاوط نم هدشحو ةعمج نم يف اهنم
 وهو عانالا ىوس لجارو سراف فلا نييرشعلا 0 ممددع دي ثيحب مهفارطاو

 ادمرشب فورعلا عضوللا يف اولزن دق مهناو ةَكْش لكاو ةدع متا يف ريثكلا ددعلا



 سلس ة1وو

 تّرقتساو ىمالا هل ماقتساو دومحم هدلو ةنطاسلا يف هماقم ماقو اهنم ةجللا يذ نم رشع

 لالا حالص ىلع
 يلوتم مداخلا شاتقراب رالسبفصالا ناب بلح ةمحان نم رامخالا تدرو اهفو

 ريمالا نا ليقو . نقلا نصح مييلا مّلسو مهعداوو جنرفالا نداه بلح ةيرالسهفصا

 كلت يف امماط اهيلع لزنتو بلح دصقو هركسع يف ةبحرلا نم جرخ يتسيبلا رقنس قا
 ناب ضيا ريحا درووؤ ٠ لصوملا ىلا 515 ادنيبتع 2109م ) لحرو لَها ام هل ليست ملف

 رظنلاو ةرالسهفصالا ىما درو بلح ةعلق نم جرخأ ه هرذ مدقملا شاتقراي رالسبفصالا

 اهب لاغشالا ردو يتشمدلا ضراعلا يمحلملا نب (نسحلا) يلاعملا يبل ريمالا ىلا لاومالا يف

 فوسح ةليل يف ةامح ضبر ىلع جنرفالا تمحي اهنم مرحلا نم فصنلا يفو ٠ اهبف لاعالاو

 الجر نيرشعو ةئام ريدقت اهلها نم اولتقو رمقلا

 ليا نيدلا مت ريمالا لصو اسونم مرحلا يفو ٠ ةيكاطلا سقود كالهب ربخلا دروو
 هدارا ام هيلع دسفو رفد ةّدم اهرما ريبدت ىلوتو بلح ىلا هركسع يف قترا نب يزاغ
 ةنيطنطسقلا ند رامخالا ثدرو امفو ٠ سانرع نيدلا ماسح هدلو يبو اهنم حجرخف

 سمالا هل ماقتساو انحوي هدلو هدعب كلما يف ماقو ١١ سكئارككلا مورلا كلمتم توم

 سدقملا تيب بحاص جنرفالا كلم نيودغب كلب رابخالا تدرو اهيفو ٠ هببا ةريسب لمتو
 وهدنك سمالا يف هدعب ماقو اهنم ةحباحا يىذ يف هكاله ببس تناكو هب تلاط ملعب

 كلملا (يرهدتك)

 ةئامسحو ةرشع ينثا ةنس

 دالملاو لقاعملا يف مهعمطب جنرفالا ةبحان نم رامخالاو راثالا تعاش ةنسلا هذه يف
 مهناو داهلاو وزغلاب مهدصق نع مالسالا ةلفغل داسفالاو ثيعلاب اهدصق ىلع مهعامجاو

 تاهلا بابرا كباتا نيدلا ريهظ بتاكو دادعتسالاو لالا هذهل هأتلا يف اوعرش دق

 ريحا دروو ٠ بظاوتلاو رزاوتلاب نيعالملا رش عفد ىلع نوامتلا ىلع مهثعبو بصانلاو

 نيدلا ريهظ عم عاّمجالل هركسع يف قشمد ىلا يزاغ ليا نيدلا م ريمالا هجوتي

 فئاوط لسار نا دعب اذه ريرقتلاو لمعلا يف رواشنلاو ريبدتلا يف يأرلا لامعا ىلع كباثا

 لصوو ٠ داشتحالاو كاذل ثعاملا ىلع ضيرحتلاو داهللا ةضيرف ءادال ءاعدتسالاب نائرتلا
 ماسلا سم

 ١( سكيازكلا »: همسإ ريثالا نبال لماكلا فو «



 ب )وم

 ةلاّخلا جنرفالا نم لوتتملا دونما نا فراعلا دهاشملا يكاملا كذو.داوسلاو عاركلاو
 فال ١ ةثلث ىلع ديزي ام ةعقولا هذه يف ةلاجرلاو ةلايخلا ىراصنلاو ةلاجرلا ةيدنجرسلاو
 سف

 5 !ليركينع يف يقسرإلا رقئس (قا) نيردلا فدسو كلباثا نيردلا ريهظ داعو

 دقشي ملف ةرفاوتلل معئلاو ةرفاولا 0 ينهلا رصنلاو يمالاوطا نيرورسم قشمد

 ىبذقلا سوؤرو ىرسالاب دلملا الصوو ررض الو ٌسأوب مهباصا الورشب نيركسعلا نم

 اءاضاو | اارورس مهرظنب او رسو مهتياعب اورشيتساو مهتدهاشمل دلبلا نم سانلا جرخو

 نيبلا راهظتسالا نم هاتس ام ىلع. ىلاعت هوركشبو رهتلا حنامو رصنلا ىلوم هللا دمح هعم

 (109) هجتوتو كلذ دعب امايا يتسيبلا رقنس قا ماقاو ٠ .نيمللا قرشملا ءالعتسالاب

 داضتعالا ىلع ةقف ةقفاوملاو ةافاصماو نيدلا ريهظ نيبو هنيب ةدوملا م اكحتسا دعو هدلب ىلا ادئاع

 لبق رامخالا تدرو ةئسلا هذه يف ناك دقو٠ ل بزح وا و ثدح ىتم داهملا يف ف

 ميلتقو ةئاطاسلا هاكردلا يف ةّيئطابلا نم ةثداملا ةنئاكتاب قارعلا نم نيدلا ريهظ دوع

 سانلا رثكأو هثدع روفوو هتمشح ديازتو هتهاجو عم اهنم مرحلا يف اهيف ليدمحا ريمالا

 رومالا ةيقاع هللو روكذملا لعفلاو روهشملا مادقالا اذه نم بجعتلا
 اهيف هرما بلغ ناك يذلا مداخلا ولاول لتشب بلح ةمحان نم رامخالا تدرو اهنفو

 هيلع هربآد ماب اهنم ةّجلا يذ يف ناوضر نب نالسرابلا كلملا هالوم دلو لتتق ىلعلمتو
 روك ذملا كلملا باحصا

 ةنامصو ةريثع ىدجا ةنس |

 سما يللوت يف نيدلا ريهظ بفن ئانو قشمد ةنحش رام رالسلا يفوت ةئسلا هذه يف

 ةل يف هللا هحر هبل يضق نا ىلا هب تلاطو هيلع تفلتخا للعب ةيعرلا ةساسو دلبلا

 ميال رثكا تل 4 اباصلا هه هيتهاو هتف نكرإلا رإول ١ حاف :اهنم نامت نم ففضبلا

 يف هدصني. نمل اًثيعم سفنلاو لالا ينغ رمل ضرتعم ريغ هلاعفا يف اًقيفع ناك هنال هيلع
 8 ىلع ثعبلاو ةبعرلا حالصب دوعب مف بانملا لج دش نم ذاقثاو ر ةملظم عفد

 هلاثم اذحو هلاغشا يف هراثا ىفتقاف هصنم يف رّمع رالسلا هدلو يقاو ةيوسلاو لدعلاب

 هلامعا يف

 نب دمحح ئدلاو اندلا ثانغ ناطلسلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رابخالا تدرو اهضو

 يداحلا يف يفوت نا ىلا هيلع اهءاقم لاطو هب تثدح ةّلعب هللا همحر ناهفصاب هاش. كلم



 يطا نا يب ا“

 كلا

 ٠ هريغو هطاما هركتتساو اهثم مذ امو هرفتقا هوافتقا نسحو اهنم باط ايف تا

 : ىلاعت هللا لاق" 0 دسفا ام ىلع بستاحيو حرتجاو بستكا امع لوؤسم هنا دقتعي

 «1)ىف وألا ءازملا هام مث ىَريب فوس ةيعس ْنَأو ىعس اماّلِإ ناسنإاللر 1

 اهركش بجاوب مايقلاو اهردق ماظعاب ةريطخلا ةفراعلاو ةريبكلا ةمعنلا هذه ىّناتملف

 ْخ 3 5 0 : هيقع ىلع هيلع ةيقابو هالو هحصن ةصلاخب اهراوج نسحا ام هئانفب ةنطاق اهنا قّيحتيلو .
 لع اورستناو ةلودلا راعشب اوئلعاو هبايسا دكأتب اونغو دهعلا اذه ماكحاب اولمع ام

 و يه يتلا ةي ةّيسامعلا ةلودلا ءالوب اوكسعو ةّكَس ااو ةبطخلا ةماقا يف ةفولألا ةّنسلا

 هدانع يف ع يف ةريسلا اوتسحاو هداهج قح هللا ف اودهاجو ةعدتمم ةلالض اهادع امو ”ةعشم

 هتاف دمحي هاضر نم فازيو هانيأر يذلا يأرلا اذه يف هاباو انَدع ىلامت هللاو هدالبو
 5٠١ ةئس محملا يف بتكو ىلاعت هللا ءاش نا ةايقعو

 ةمملاو سفنلا ةمالس يف ةّضق نسحاو ةفص لمجا ىلع قشمد ىلا اًننكتم هجوتو
 عبد نم تيقب ةيل ةرشع ثلث (108' نينثالا موي يف اهلخدو ةمرماو علا ديازتو
 ها .٠ ةنس لوالا

 ةئامسحو رشع ةئس

 دشحو عمج دق سابارط بحاص ليجنص نب ناردب ناب ربخلا درو ةئسلا هذه يف

 ناكو 0 داسفلاو ثيعلاب ةبارخال عاقبلا ةمحان ىلا ضهنو دهتجاو غلابو

 هركسع ضعب يف وكس د ىلا لصو دق لصوملا بحاص يقتسيبلا نييدلا فيس رالسهفصالا

 ميظعتلاو مالا يف كباتا غلابو مهف وزغلاو جنرفالا ىلع كباتا نيردلا ريسهظ ةنوعم

 دصتلا ىلع امهيأر عمتجاف عاقبلا ىلا جنرفالا ةضهنب ربخلا اذه دورو فداصو ٠ هلحا
 نوراق مهمبخم يف نوراغ مهو مهيلع اومجه ثيحب اًراسمنو اليل ريسلا اًدغأو ميج اهل

 مهحنف مهحالس ذخا الو مبليخ بوكر نم اونّكمتي ملف ركسعلا مهتهراف نورعشي ال
 ”قلخ مهو لجارلا ىلع اوتاف - ارساو اللدتق مهيف فيسلا اوةلطاو مهيلع رصنلا هللا
 اواتقو مهناعجش نايعاو مهيمدقمو مهناسرف هوجو اورساو مهلاعا نم اوعج دق ريثك
 رفنو ما دنك مدقلاو ليجتص نب ناردب مومدقم ديغ مهن تلك مو مهنم نيقابلا

 لويخلاو ةّملا ددعلا ىلع كارتالا ىلوتساو ةلِجأ هامحو هداوج هب ان عم امهعم ةراسي

 1) 000. آنآ11,

0 
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 ن نك -

 ةماث ةريصب ابر مهمادقا نوكيو رذحلا يف قفرلا لاعتساو مزااب ذخالا ديار رام

 دروت نع سارملا دتشاو سانلا رمحا اذا نومجحي الو ةصرف عاضت الو ة 37 اهعم محيتقت ال

 . ةكلهتلا ىلا سمخلاب سمخلا ىقتلاو. سيطولا يمح اذا مهسفناب نوقلي الو ةكرعملا

 | الع انج” لصي نا هانرعاو )١« مداهج | قحر هللا ْ اودهراجو »: العو 4 هللا لاق

 اهلي ام اهيلع قفشيو اهزنحي اع نمد نوصيو تابثلاب مديع ناكرا دشيو ءافولاب

 ل وس مهل عوري الو قيلا فيلاكت ىلع ريصيو قدصلا يعاود مه عانوي اهريغو

 نع ىفاجتي الو ةمدقا اينو. نا الو ةمربا ادهع ثكتي الو هنمض » (طرُش ضقئيالو

 ردمتلاب اوفوأو » : ىلاعت هللا لاق ٠ هتحنصب ىقتا نم ملسلا لوبق لأ, الو هت هتوقعب ذواب
 «5) اهل حئجاف ملأسلل اوحنج ْنِإو »: لئاق نم لج لاقو٠ .©501لووسم ناك دهعلا 2

 شاعملا ةعسو نعألما نوكسب مين بالا نمالاب ةراملاو ةراتلا ةاباعر معي ع هانرماو

 يمجيو ممتاهج عبمج نم مهننكت ةطامح مهتاف رصتمو مهتاهجوتم' يف مهطوحيو

 جرو مراغلا دي ضيقتو ملاظلا دلك هزت“ ةاج مشن اعمز مهلاوماو مهيدارذو مسوفن

 ميقتو مييف هللا مكح يرجو مه ؟اودع نيبو ملي لوو مهن الم نم بيرلا يوذ

 ضرالا يف ىعس وا ادانعو 6ك يلف وا فرع كهتلاو ادخل هه كلفسل نم لك ةدع
 .ضرألا يف نوعسي و هل وسرو هللا َنوبراحي َنيذّلا هاد ٍ 2 اغا ىلاعت هللا لاق٠ داسف
 !اةياوأ فال (108” نم ميلجرأو مهيديأ مَ وأ اوبلضُي وأ اوان نأ اًداسف
 نا ا «9) ”مظع "ناذع ةرخالا ف مهو اي اننّدلا ف يازَع مه كلذ ٍضرألا نم

 ناسيو هافحاو لاوس غلبا مهتامالظ ن نع لئسيو هافواو رظن متا اياعرلا كاب

 00 مدن تحن ام لسيف ميفعضتسم مده نع مهايوقا عنو مهف ةلداعلا ةّنسلاب
 عافتراو ةّجلا حوضو دنع اهراقم قوقلا رقيو ملاظتلاو بصاعتلا نع مهذدصيو فصانتلاو

 تب بهاذم مهموقاو قئارط مهد دسأ ةالولاو لامعلا نم مف رات#و ةهشلا

 ف مومو الو اًمح مهل يوني الو امسر مهيلع ريهغال نا مهنم الك سمأبو قئالخ

 الو املظ مينم بكري ايزو ابنك روحا عدي نم مييلع اني الو قات مبان

 مهطوسقو مخابر مهتاجرحا يف مهنم عضو ميقسل اءرب الو ماب 1 مهنم ذخأب

 رآثآ 'ىرقتسيو ةرقتسملا دئاوفلا ىلع لدعلا يف مهامحيو ةّرمتسملا قوقملاب مبت ” اعطاقمو

 ظ 0011 211277: )0001-0110

 00 000 -0111,67. 4) (لان6.0 07



 7700-5-7 ذ ز 1 1 ة ز ]حك

 ا اهمها مد

 'يكتع رْيَكِيو اناقرف 'مكل لمي "هنأ ارُفَتَت نإ اونمآ "نيذلا ابي ا: ىلاعت هللا لاق
 هلبق نميف ريسي نا هانرماو٠ ١١ مظعلا رلضفلا وذ هللأَو مك وقس كاي

 ةريثو لضفا ىلع ةسايسلا نسحب مبلمحيو ةريس لمجا مثلو ءايلؤالا نم

 نم ميولق رعشدو ةروعولاو لوهسلاو ا نيللا نيب (لطمسو اكل ميىكلسيو

 صخيو حناخلا رعص مقيد حماخلا 55 دربو طاآسنملا عدريو طستنملا ضيق ام ةسيهلا

 لئاح صلحتسو ةثحامملاو ةرواشملاب ةكسملاو تاسثلاو ةكنملاو يأرلا يوذ مبنم

 مهراكُما جئاتثو مهيابلا راثب نيعتسيو ةثفانماو ةضوافلاب ثداولا قورط دنع مهرودص

 جيوقتلاب مهتم داسنفلاو ثيعلا يوذو مهءاهنس لوانتيو "مهملا ةيافكو ”مللا عافد ىلع
 ام حصنلا زرحاو ىنك ام لوقلاب مهئاواغ نع مهدريو بيدأتلاو كيرعتلاو بيذهتلاو
 يف امباتتو ناودعلا يف اي داق مظكلاو لائحالاو ملحلاو ةاثالا هداز نمو ىنغاو ىدجا
 ,ةقبط لكءاطعا نا اتم يطحتلا ىلا ميوقتلا ذح هب زواجتو ميدالا كرع هكرع نايفطلا
 كسمنلا حراقلا ةريصبل ًاقاهرا ةساسسلا نيناوق نم اهقح هتلابا هفتكتو هتباعر هلمشت نمت
 مييلإ دن ةن ايخ موق نم نفاحت امو”: ىلاعت هللا لاق كلاهتملا جرمحلا برغل اًنكو

 هلامعال غل صاب لكي نا هانزمأو 0 نينئ السا ثمين ال هللا نإ هاوس لع

 رم اهللاصم يف ىف رييكلاو ريغصلا ' ةّبهو ةةيعاو انذاو هلاك انه هداليل ةبقاصملاو

 0 عرصلاب انور ةدشلاو ةلاسلاب نيروكذملا ةدجنلاو سأملا يوذب اهنحشف

 تالآلاو ةحلسالا ةداجنتساب ممل رهظتسيو ءادعالا ةدباكمب ةريصبلاو ءاقللا دنع ربصلاو
 يرد دودكتلا ٠ ع اةيواتم مهراقم ف منيب بواب و تاوقالاو ريملا نم راثكتسالاو

 لّقو مهدرأ 5 ميدشجمالاو بوجولا (107") دنع قازرالا مييلع 0 دوهجملا

 ءادعالا ىلع بوو مدعو مهدزلع فثكيو مهتداقم نيلثو مهتعاط نسحو مهدد

 متعطتسا ام مهل اوذعأو» : :ىلامت هللا لاق. مهناشو ميد + ءافكلا ظمغيو مهتكوش
 هي سى

 هسفن دأب نا انرماو «) اكو دعو هللا ودع هب نوبه رت ليلا طاب نمو توق نم

 اوصخريو فورطاب فوحزلا قولذو فويسلاب فويسلا عارق دنع ربصلاو تابثلاب هباحصاو '

 نيملسملاو مالسالا ةضيب نع ةاماحملاو نيدلا ةزوح نع بذلاو هاضرع ءاغتبا يف مهسفنا
 بركدر يف مهل حسف الو درغ ىلع مهب مدقي الو هباحصاو هسفنل كلذ عم طاتجيو

 1) (.1111,20: -2) نع. ا/ا1ل 6

 3) ©: . ال111,



 دس ]وو د

 بترا يقارم يف جردللا بيمللا بّذهلاو بيرالا مصانلا نيع ُةنم براجتلا تلجاو
 ةققفاوم ةروهشملا ةريهشلا راثالاب ةريطتلا بلا يطظاحا زرحلاو ةضرلا يعاسملاب ةينسلا
 ةعراقمو ءالوالا ةرفاظا دّرجتلاو مالسالا ةذوح نع بذلاو ماظعلا ريهاملحا دوق يف

 بابسالا هذه صئاصخ ىلا عماملا ءابعالا تاعلضمب (106') لالقتسالاو ءادعالا

 هئالوب لوخنملا هحصنب لقتسملا باحصالاو مثلا ىمزب قّقحتلاو باوبالا ةمدخب مالالاو
 نا فئاوالاب اهتلاوس ةروصنملا همفاوشو فراوطلاب اهدلاوت ةعوفشملا هلئاسوو لوبقملا

 ةعينصلا ددجتو هرما مشفتب هردص ةيل صلختسيو وكذب ةداشالاو هردتب ةفاثالا يف دازي
 قال قومرملا هلحلو ءافك هيعاسم حلاصلو ءاضق هقوتح بجاول نوكي اب هدنع
 ماعنالا سلالم 4بلع كافافأ نم ىحأ هاني رف ًاًقباطم [اهاضم ةلودلا نم هعضولو

 ةورذلا ىلا صاصتخالاو ءابتحالا ا نم عفرو ماسقالا رفواب ةماركلا نم نم يبحو

 ىلا درو داحنالا ةاككا.ةلقع“ ٍئ ماسلا روهالا ريبدتو ماهملا ةيافكل حش رو مانسلاو

 عييمج هيلع ررقنو ماشلا ةراماب روشنملا اذه هل ددحم نا اتمسر دانجالاو راصمالا هتلابا

 2 همسر ةراص هل ةبجوملا دالملا يامال ةئّمضتلا ةأشنملا ريشسانما هيلع تأد ام

 دروأ ام بسح عالقلاو نوصخلاو عايضلاو يحاونلا نم اهيلا فاضيو اهعم يرجي

 ًاةسح ةمعطو عاترالا نم ةنوصم ةمعن اهانلعجو لاثملا اذه يف الاَصفم هركذ
 ةجرخالاو ثادحالاو نواىملاو بركلا لامعا عاقملا كلت ةم'ااع يف هاندلق عازتنالا نم

 ملاظلاو ءاملوالا يف ةقفنلاو ءاطعالاو ضورعلاو ١١ تاباسملا هوجو رئاسو راشعالاو
 . هقوقل ةياعر ةاقثلا ءاحصنلاو ةافكلا ةالولا رظنب هيلع رهظتسملا رئاسو ماكحالاو

 رفوتلاب اهطانتراو ةمعنلا ةمادتساب ةنم ةقثو ةمداقتلا هتمْذا ىلع ةظفاحو ةمزاللا
 حصنلا ماودب عانطمالا دئاوع ءافيكساو ناسحالا ديؤم ءاعدتساو ةمدخلا طئارش ىلع

 ةلك اش ةباصاب هدئاوع نسحا ىلع انيري ىلامت هللاو عالطضالاو لالقتسالا لضفو
 الو .ءارالا عقاومو راكفالا يارع يف دشرلا انمهليو ءايلوالا رايتخا يف باوصلا

 601/11 قيقوتلا ةقواسم نم هستحم نم ءاتجاو هيفطصي نم ءافطصا يف: انيلخي
 ءاجتلالاو ( 107” ١) هتبقارمو هتفنخ راعشتساو هستعاطو هللا ىوقتب هانرما هينترثو

 قوالا زرطاو ىقتالا رخذلاب اهنم راهظتسالاو عتمالا لظلاو عنمالا نصخلا ىلا اهنم

 ىقتالا اهراعش عارداو ىقثولا اهتورع' قالتعاب ءاوحلا سجاوه نم سارتحالاو
 تايانملا : لصالا يفو ١(



 0000و بحول

 هال اوس دل

 اشاحبتسا هل كاذ ثدحاف هيلع قفشيو ءاقدصالا نم هحالص رثؤي' نم كلذب هبلا .

 بابلاو يربظتسملا يئامالا بالا ىلا هباكز هجوتل دادعتسالاو ىهأتلا ىلا هاعد

 يعسلاب برقتلاو ال ةمدخلاو أمهم د14 دادغب مالسلا ةنيدع ىلامغلا يلاطاسلا

 هيلع نيل امهيلع ميقا هناك سوفنلا ف عفو ام ةلازاو امهملا هلاخو ءاماو امهيلا

 داعا الو لاقملا اذه ىلا حضي ملف هلافغا ىلع ثعبو هنم رذحو هلاههاو كلذ كرت

 ريمشتلاو (1065 هيف دحلا ف غلابو ريسملل بهأت لب ملل باوج دحا ىلع

 سائجاو غاصلاو روأبلا يلاوا نم .ةنضعشبملا فشلا عونا نم هبحصي ام دعاو

 بصانملا كلت ىلا هلثج برقتي نا حلصي اغ,ةليرغلل قّيسلا لوباو ةيرصملا باشلا

 يذ نم نيشب تسل دحالا موب ف هناملغي نم هتقث لهاو هصاوخ يف راسو ةياعاا

 1 1 ةئسلا نم ةدعقلا

 ةيوبنلا ةزيزعلا رادلا صاوخ نم هاّتلت هلوصو ربخ يعنأو دادغب نم برق املف

 يف غلاب نم ةيعرلا نايعاو ةلودلا هوجوو ةيثايغلا ةيناطلسلا هاكردلاو ةنروظتمملا

 يف تفلاو ثايلوا ةرسم يف داز امو كاذ نم لبوقو همارتحا يف ىهاسنتو هماكا
 ظسب داع اماّلا عمس اف هلجال دصق ايف هلاح ميضواو هئادعاو هداّسح' داضعا
 نيحو ٠ هسنا ديكاتو هشاحتسا داعباو هسفن بيبطتو هرما ءارطاو هلعف دامحاو هرذع
 ةّينهلا تاماركتلاو ةّينسلا علخساب فّرش' كلذ يف هل نذأو قشمد ىلا ءافكتالا ىلع مزع
 يف هدي قالطاو اجارخو ابرح ماشلا ةيالوب يلابغلا يفاطلسلا يىلاعلا روشنلا هل بتكو
 كاذ ذا وهو )١ يلاهنصالا ليعمسا يلا ىئارغطلا ءاشناب هرامشخاو هراثبا ىلع هعافتدا

 يف هتخسن ُتشا دقو ةعاربلاو بادلا يف هرصع ديحوو ةغالبلاو ةباتكلا يف هنامز ديرف
 ةفصو نسما 4 تك نم ةنترم. قاعد هنشنم" لضف هيلع نقاول فرعيل ناكل اذه
 انندلا ثابغ مظملا ؛ ناطاسلا هناشناب نسما روشنم اذه: :محرا نمحرلا هللا مسب :وهو هيف

 ريبكحلا لجالا رالسهنصالا ريمالل هءاول رصنو هءايلوا وعاو هءاقب هللا لاطا نيدلاو

 هماضتعاو اهقثالع مكحاب ةعاطلا نيه هس ناب اك هدييأت هللا ماذا كياتا نيدلا ريهظ

 اهقئارط لضفا هداتعاو اهكلاسم موقا ةعياشملا نم هجاهتناو اهقئاثو دكواب ةمدخلا نم ٠
 نب طبس لاقو 0« ةئس يفوت مجعلا ةبمال ةديصق بحاص دمحم نب يلع نب نيسحلا وه 6(

 نب نيسحلا نب دمحم همسا يذلا نيدلا حالص نب يزاغ رهاظلا ريزو دج هنا : هتمح رت 0

 ارك



 بع نارك فع

 هيلع تمحي ةّأعب نيودغب مهكلم كالهب جنرفالا ةيحان نم رابخالا تدرو اهبفو
 ماقو اس كاهف نييرصملا نيبو ةنيب ةنئاكتلا ةعقولا يف ةباصا ناك حرج ضاقتنا عم

 ريرضلا ملسم نب عيّمس شحولا وبا خيشلا يفوت اهيفو هب ”يضترأ نم هدعب نم هماقم

 نم رشع يداحلا ثدسلا موب يف هللا ةمحر ةغسلاب دوجلا يرقملا طاريق نباب فورعملا

 عما امزالم ناكو مهنع هللا يضر ءادهشنا روبق نيب ريغصلا بابب نفدو اهنم نابع
 هقيرط نسح ىلع يفوت نا ىلا ارقي قشمد

 ةئامسحو عست ةنس

 لاجرلاب اهنعشتو اهنيصحت يف اوغلابو ةينفر يف جنرفالا ةكرش تيوق ةنسلا هذه يف
 نع فككللا ىلا هّمه نيدلا ريهظ فرصف دانعلا يف يهانتلاو داسفلا يف اوعرشو

 مهنم ة جرا ةفرعمو مهيف ةصرف هلا بقرتو ماب و فدع ام نع تحلو مفلوخا

 زارحال تاهللا ضءب دصقل دادعتسالاو به انا هيمدقمو ركسعلا هوجو ىلا مدقتو

 ميكردا ىتح اًذغم ميلا قرشا مث تائبلا نم رمال (105' ” ضوهنلاو داهملا ةلمضف

 طاحا دق ءالبلاو الا اورعشي 0 نر نوجال مب كاما يفو كورا مهئاخ يف مهو

 يف هبف ناك نم لك لصحو ه وكلف دبا مهيلع كارلا تجي مهتاهج عيج نم مج
 مهداوس نم نوملسملا منغَو رسا أ نم رسأو لتق نم لتمف رهتل و ااو لذلا ة ةتبرو رسالا ة ةضرق

 يف كلذو ٍيواقلا ترق سوفتلا هب ترسو يديالا هب تلت م مهثأناو نما

 نيرفاظ قم ديلا نوملسملا انجلو ةنسلا نم ةرخالا 00 سل هلا سما موي

 ىلققلا سوُورو ىرسالا ا مدع الو“ رسل ميثم كقعي , ل نيغاغ تددرسم

 نم تيوقو رودصلا ت>رشناو رورسل | مهتلهاشع فعاضت ثسحب دلملا ف مهب فيطأف

 ةقارعلا لامعالا يف كباتا نيدلا ريهظ 5ذ عاش انو ٠ روهظلا وزغلاو داهللا يف دنملا

 نم هحنمو ساجرالا جنرفالا ةبراح يف سأبلا ةَدش نم هللا هاطعا اهب ةيناطلسلا هاكردلاو
 مولع هتاماحو مهدد هتاملربو ماشلا لها نع بذلاو مييف ةياكنلاو مييلع رصنلا

 راّقس نم قفرلا نيب ركشو راجتلاو اياعرلا لفاح يف هل يعد ثيحب مهيف ةريسلا ناسحاو
 نعطلاو هبف حدقلا اومارو ةيئاغلا ةيناطلسلا هاكردلا يدتم ٠ ن* موق هدسحف راطقالا

 " ثيعشتو ةّناطلسلا ةرضحلاب هتنترا اًطحو هلاما سكمل اًداّبءاو هلاح داسفال الط هيلع
 بتكو رهتشاو بو. لك نم عاشو رشنناو كاذب رمالا رهظو ةيثايغلا ةليمحلا ءارالا



 ب وز

 ناسحالا لك ةاَسفلا ىلع نيمدقلا -ءالؤه ىلا اوتسسعلا :اوناك دقو ةيؤطلا ةّدلا يف لآ

 اوراصو تاقاطلا نم لامملاب مرا عفرو ةروساملا ىلا مهوصو لبق رزيس لها ردابف

 مولتاقو مهيلع اورّيكو مييلا اودعصو نصا باحصا ذقنم ونب ءارمالا ميكدداو ميعم
 موفويس تسكت مييلع اورئاكتو مهلا اومجهو اوأذو اولذغض ةعلقلا ىلا مهوألا ىتح

 زرحتلا عقوو ةب ةشطابلا ع نم دلبلا يف مهيأد ىلع ناك نم لكل تقو مهرسأب مهواتقف مهف

 لاملا هذه لثم نم

 ةئايبحو ناع هبي

 كياتا مداخلا ءول اب فورعملا اباب ناب بلح ةمحان نم ربخلا درو ةئسلا هذه يف

 نم ةعاج ًاطاوو هيلع لمت لح ىحاص ناوضر كلملا دلو نالسرابلا ةلودلا جات كلل
 اوضو مهل تحال نيحف هيف ةلهسنم ةصرفلا دوجو دنع هب كتفلاو هب عاقيإلا ىلع هب اكصا

 هتيركسعو هسفنل هريبدت ناك دقو هدعب مالا برطضاو بلح ةعلقب هراد يف هواَتْتُف هيلع

 نوزحالو هيلع فوسأمريغهليبسل ىضف حالصا الو حالص ُهل ىجري ال ادساف اًنتس هتيعرو
 نما نأ سانغلا نب هربا نب يلع مسقلا وبا ةلودلا بيسن فيرشلا يفوت اهيفو ٠ هدقفل

 ةالص دعب نفذو رخالا عبد رهش نم نيرشعلاو د دحالا ةليل يف هللا همحر ينيسملا
 ةلزاز ماشلاب تثدح ةنسلا هذه يفو (1057) . )١ قشمدب ةّرخفلا ةبرتلا يف رهلملا

 سيفا دعب سوفنلا اهل تنكس تنكشو سانلا قفّساو ضرالا اه تّكترا ةمظع

 قرغلاو جاعزنالا دعب بواقلا ترقو قلقلاو
 ناخريخ اهيفو صم ىلع قترا نب يزاغ ليا نيدلا مجن ريمالا لزن ةنسلا هذه يفو

 |رومحت مانا دع ةنم ماقا ةنم نكمو رمخلا برش اذا نيدلا 1 مج أ ناكو اجارق نبإ

 ةداعلا هذه ةهنم ناخريخ فرع دقو ريرقت الو رت الو ريدتل قيفي ال

 يف صمح ةعاق نم جيرخ ةضقلا كلت ىلع هنا فرع نحف ةعدشمملا ةلفغلاو ةعشدشسما

 نابع يف كلذو صممح ىلا هلمحو هيلع ضيقو هيف ةصرالا زمتتاو همس يف هسكو هلاجر

 راكتالاب ناخريخ تاكو هيلا كلذب ربا ىهنتا ا كباثا نيدلا ريهظ ردص قاضو اهنم

 ىلخو هقلطا نا ىلا هلاقتعا يف (ماَنا ماقاو هنف هتّين ترّيغتو هيلع ىرجا ام راكالاو هيلع
 هلمس

 وه.

 ١( يهذلا ظفاحلل ربعلا باتك نم بخنتنملا ربملا ىقتنم يف ةبهش يضاق نبا نيدلا يقن لاقو :
 ركااسع نبا ظفاحلا ينعي )بيطخلا 4 اهجّرخ يتلا نيرشملا .ءازجالا بحاص هنا (



 بت ١ ه٠ -_-

 مهن موضعب ف عفو مهلاوما تيفصتساو نوقابلا ساحو مبنم مييلا راشملا ناعالاو

 ىلا اوتلفا ”ةعامج برهو لتق نم مهنمو ةعاقلا ىلعا نم يد نم مهنمو قلطأ نم
 دالبلا يف اوقرغتو جنرفالا

 هراسيتخا عقوف ”هدَوَأ فقثيو هرما رب دب نم ىلا ةجاملا نالسرابلا كلملا تعدو
 يف دمتعءءاو هيلا هديلاقم ىقلاو كلذ يف هلسارف قشمد بحاص كباتا نيدلا ريهظ ىلع

 ةروصلا تمجوأو : اهللاصم يف رظنلاو بلح ىلا لوصولا هلأسو هيلع" هلاوحا خالص
 هنيب مالا دك ريو ةعم عمتجيل قشمد يف كباتا دصقو هصاوخ يف هسفن كلملا حرخ نا

 نم هلثم بجي اب كبرتا هيقلف ةئسلا نم ناضمر رهش نم فصنلا يف بلا لصوف هنيبو
 كواملا سمس ع تسد ف هسلجاو قشمد ةعلق ىلا ةلخداو هل لالجاو ها مظعت

 6 نم هلمح نكما م هبلا لهو هتمدخ يف صاوخلاو وه ماقو ةلودلا عدا قاقد

 لاما هذه ىلع ماا ماقاو هتبحص يف لصو نم عمل كلذكو هلثل حلصت رفاطلأو
 هركسع رثكأ يف كباتا نيددلا ريهظ ةعمو ةئسلا نم لاوش لوا يف بلح ىلا ادئاع هجتوتو

 نايعا نم ةعامج ىلع ضيقلاب هباحصا نم موق هيلع راشاو . امانا ماقاو بلح ىلا لصوو

 ريا لعفب !ًروهشم ةقيرطلا دبمح ناكو لوصوملا نب لضفلا يلا هريزو ىلعو هركسم

 نكبتشكر مالا  مهتلمج نم كباتا نيدلا ريهظ صلختساو كلذ لعفف رشلا كو
 ريبدتلا دومححو يأرا فئاص نم كباتا سفن يف ام فلاخو هركسع مدسقم يكلعبلا

 ريدقتلا فالتخاو ريبدتلا داسف هل نابو باوصلاو دادسلا ريغ ىلع مالا دهاس نيحف

 ةدلاو هم يفو ديتعأ ف نويل 0 ف نيوصأ قشمد ىلا ءافكتالا نا ىأر

 ةشب ةلسارملا تلصت ا قشمد يف لصح لو. هل اهراثياو كلذ يف اهتغرا ناوضر كلملا
 دعب لاممالا رمعتل ةملاسملاو ةعداولاو ةنداهلا عاقب يف جنرفالا كلم نيودغب نيبو

 لاطا هذه تارقتساف بارياو نيدسفملا رش نم لباوسلا (104") نمأتو بازخالا
 ءافصلاو ةدوما صالخاو ءافولاو تابثلا ىلع همحاص امبنم دحاو لك فلحتساو امهنيب
 لالغتسالا رفوتو لاوحالا تحاصو لامهالاو كلاسملا تنمأو

 نيمرسو ةّسافا لها نم ةّينطابلا نم ةعامح ناب رزيس نم ربخلا درو ةئسلا هذه يفو

 هلها نمرلفغ ىلع رزيش نصح يف اوثو ىراصنلا حصف يف نيرصن (ةّرعمو) نامعنلا ةرعمو
 اهوكلف ةعاقلا ىلا اودعصو نصالا باب اولغاو "ةعاج اوجرخاو هوكلامف لجار ةئام يف

 ' | اذه ناكر ىراضنلا دش ةدهاشلاوجنرخ دق ايءاغصا ذقتم ونبا اكو اهجنازباو
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 اس ١مل

 نع ةيذالا بابسا مسحتل ةملاسملاو ةعداولاو ةنداهملا نم سمتاي اهيلاو دوعسم ريمالا ىلا

 دارملا ىلع لاوحالا تمماقثساو دادبسلا ىلع امنهني رعالا دقعناو كلذ ىلا هباجاف نيبناذلا

 ةمحر يف وتو راطقالا (008 ”) عيج نم نيدراولا راقي راجتلاو نيددرتملل ةلباسلا تعمأو

 نيودغب كلملا نع لصف ام ةيكاظطنا بحاص ناك دقو ٠ ٠٠ ةئسال اوي راع يف هللا

 نالسرابلا ناطلسلا نب شكت كلملا دلو ُةنع حسف ةكاطنا ىلا !دئاع' ركب

 لبمحلا راذتعالاب ٌةباجاف قشمد ىلا لوصولا يف كباتا نيدلا ريهظ ىلا ذفناو روص دصقو

 لضتفالا نم ىقلو رصم ىلا هحوت هسيا اًملف عفد نسحا هعفدو لوبقملا ابي >ءالاو

 لاخلا حلاصب هللا دوعب ام قالطاو ماعنالاو م ارثحالا نم ديزملاو ماركألا نم بحا م

 لامالا قيقحتو

 كولملا رخف كلملل ضرع ضرب بلح ةيحان نم دامخالا تدرو ةرخالا ىدامح يفو

 رهشلا نم نيرشعلاو نماثلا يف هللا ُةمحر يفوتو هيلع دتشاو هب ماقا هناو اهبحاص ناوضر

 نيعلا نم هتئازخ يف فلخ هنا لقو هدقنل ةباحصا فسُأتو هتافول بلح ىما برطضاف

 نالسراملا هدلول هدعب مالا ررَقتو رانيد فلا ةئاّس ريدقت يفاوالاو تالالاو ضورعلاو
 بحاص ناس يغاب ريمالا ين هماوأ"ةَّمَتمو ةسدح همالكيفو ةنئس ةرشع تس هرحتو

 رمالا ردو ضعب لام ذخاو اضعب لتقف هبا صاوخ نم ةعامج ىلع ضبقو ةيكاطلا
 نم هاش كلم هبوخا ىلع ضدقو .ريبدتلا امهنم دحاو لك ءاساف هول ول هبا مداخ هعمم

 هرعأ اديه ف ناوضر كلملا هوبا ناك دقو ٠ امملتقو ر ةيراجو هببأ نم كراممو هاو هنا

 نم ةياغ ىلع اناكو هاّس مارهبو بلاط يلا ةلودلا جات نم هيوخا لست هلعف لثم لمف

 صا ناكو ٠ هيوخا يف هدمتعا انع ةأذاكم هيدلوب لعف ام ناك يفوت ملف 'ةزوصلا نس

 بلجي ثادحالا سئر عيدب نبا فاخو اهب متكوش تدعشاو باجب يوق دق ةطابلا

 مب 1 مهيلا 7 - باحد ضع 00 ا 9 نايعاو

 ةيلصاممالا نم 2 ولع مهلا ب كل عدخلاب هيلا ليلو 0 كلملا مايا

 عم ثيدحلا يف بلح سئئر عب كي نبا عرشف ملع يبو قاّئسلا لبجو روأاو نيمرسب

 مين ةباكتلاو مب عاقيالا ىلع هعم رمالا را ررقو مهرما يف ناوضر نب نالسرابلا كلملا

 ءاهز وهو بهذملا اذه يف لخد نم لك ىلعو غئاصلا 0 راال

 مجينملا مكحلا وخاو يعادلا ليعمساو غئاصلا رهاط وبا لاما يف لتقو سفن لا



 تنعحأ ةرالا --

 تانجولا ىلع عمادلاو ةكأب هدهاشت نيع لكو قثمد نم سيدارفلا باب لغاد دهشم

 دالملا نم اهريغو لصوملا نم مهنكاما ىلا دوعال به علا يف هباحصا عرشو٠ . ةيراج

 ١١ هرهاوجو هلاقا ميعم اومحصتساو مهرغسل ة هنوعدتس ام قالطاب كباثا مدقتو

 ١ هلامو

 برهو ةدم ريغ لصوملا ةدعر ف هتيرطو ا هتبالو ىف هتريس تناك دقو

 ةقرطلا كلت نع داع هيف ناطلسلا هب ريذت هغلب الق نوط هتيالو نم ريثك قلخ

 (1085) عمسو ةئم فرع ام دف فئاتساو هفاصناو هلدع رهظو اناا كنشعيو

 تعامشف هوركملا ركملا نع يعنلاو فورعلاب سالو تاقدصلاو نب دل مزأو ع

 انوفدم لزي ملو اديه اًلونقم اًديعس يفوت مث 'هراثآ ءاضترالا نسحيو ءارابخا ليمجلاب
 نم لصوو ةئسلا نم ناضمر رهشرخا ىلا ةءارقلاو ةموقلاب ربقلا مودخم دهشملا كلذ يف

 اميلا هتوبات لمح نم هتحوزو هدلو دنع

 34 ا نب دنحم ركب يبا مامالا هيقفلا ةافوب دادغب نم ربحا درو ةئسلا هذه يفو

 توتنا دقو اهنم لاوش نم نيرشءلاو سماخلا تبسلا موي دادغبب هللا هحر يشاشلا
 هللا همحر يزاريشلا قدحسا يللا هخبيس ةبرب يف نفدو يعفاشلا باحصا ىلع هم هيلا ةسائرلا

 هتباتتساو كباتا نيدلا ريبظ ىلا | اهتيالو لاقتناو روص ةبون نم ناك ام ركَذ نم دقت دق

 لزي ملو اهاح حرشب لضفالا ىلا هلوسر ذافناو اهرما رييدتو اهتيامحو اهظفح يف اًدوعسم

 ةدوص لضنال رهظو ٠٠ ” ةنس نم ةجملا يذ ىلا اهب اميقم رصم ىلا ريسملا لوسرلا

 م عقو "ما اذه » : ناو ليمحلا ٍباوجلاب ,لوسرلا داعاو اه ىمالا ةّاجو اهيف لالا

 .هدصق ام دامحإو هدمتعا امذ نيدلا ريهظ يأر باوصتساو « عضوم نسحاو مقوبإ لا

 عامي امو ةيركسعلاو داتجالا يف ةقفنلا لامو ةريلاو ةّلغلاب اهيلا لوطسالا ذ زيهجتب مدقتو

 نب دب ةلودلا فرش همدقمو) روص ىلا كلذب لوطسالا لصوو تالأذلا نم ةبعرلا ىلع

 6٠ / ةنس رفص رخا يف ( اهل جنرفالا كلم دنع سلبارطب ناكيلاولا يقشمدلا بيطلا يللا

 عمط لازو اهرما ماقتساو اهلا تنس>و اهب راعسالا تصخرف هيلا حجاتجي ام لككب

 جات هدلوو نيدلا ريهظ مسرب رصم فرط نم ةرخاف علخ هتلمج يف لصوو ٠ اهيف جنرفالا
 ماقتسا نا ىلا اهيلع لوطسالا ماقاو اهب بائتسما يلاولا دوعسأو هصاوخو يروب كولم ا
 - كلملا نيودغب لسراو ١ اهنم لوالا عبر رهش نم ريخالا رشملا يف اهنع علقاف هل حيرلا

 ”هزاوج : لصالا يفو ١(



 تع 87 هع

 همارت>او هما يف كلبا غلابو رضخالا نادمما | ةرجحل يل هقالؤب لزنو ه0 ةنس

 هسفن هتمدخ 5 ةافاصملاو امهشب ةدوملا تدوم 03 ليدسلا هيلا دحم ا هماظءاو

 فحصلا رظن كربتلاو قشمدب عماجلا دجسم يف اعيج ةعمجلا ةالص الصاوو هحصاخنو

 ةلمحو ةربط ىلا ةندملا نم هنع هللا يضر نافع نب ناثع ُهلمح ةلمس ناك يذلا ميرككلا

 ١١ قشمد عماج ىلا ةيربط نم كلبأتا

 ةئامسخو عبس ةنس

 ه0 ةنس لثوا ىلا ىمالا ةقاسو “5٠ ةنس يف ثداوملا نم هانركذ ام انكذ دق

 عيبد رهش نم ةريخالا ةعمجلا موي ناك الو. هعطق نع ةبغرو ثيدحلا ةلص يف ةضر
 عماملا ىلا ديدحلا باب جرع همم نم دودوم ريمألا 210 ") لغد ه١ا/ ةنس زخالا

 كياتاو اعمج اداعو دودوم اهضعب لّفنتو 'ءالضلا تضف املف كباتا هعمو همسر لع

 ثادحالاو. ةئناساركلاو كارتالاو مليدلا نم املوحو هل ماركآلا ليبس ىلع هماما

 ةفلتحلا لحاونلاو ةيضاملا تاماصمصلاو ةفهرملا مراودلا نم حالسلا عاوناب ةيحالسلاو

 ةدهاشمل اهلوح سانلاو ةبشآلا ةضيغلاو ةكستشملا ةمحالا لكاش ام ةد رجلا جائخلاو
 بروي ال سانلا نيب نم لجر بثو عماملا نحص يف الصح ملف امنا نيكو اني

 ماخدج ضيق نم لدصتو هل وعدي ةناك دودوم ريمالا نم برت هل ل الو ُهل

 ىلا ا هتزصاخ ىلا تذفن اهادحا نيترض 2 لفسأ هرجنج ةبرضو ةعرسب

 فرعمل ةسأو عطقو الس لكي برضو ةهج لك نم نأ فويسلاو اذه هذخف

 3 ةناطبلا عشق ثاو 24 كبأتا ادعو٠ اهف يتتلأذ ران ُهَل تمرض ف 11

 مبا نم يللاهشلا بابلا نم برق نا ىلا يشع كساّيم دودومو هباحصا هب طاحاو

 اديدُش اب ارطضا | برطضاو شام هعم كباثاو ةيكباتالا رادلا ىلا لمخف عقوو

 يئارإلا رضحأو ةمالسلا 4 | دو يمي هل مهتدهاشمب اونكس مث اوفلتخاو اوجامو
 هتافول كباتا قاف روكذملا مويلا يف ةريسي 34 دعب هللا همحر يفوتو ضعبلا طاخف

 ارأ و ةيعرلاو دانحالا رئاس كلذكو هجاعزتاو سلو 7 ديازتو ةيضقلا هذه ىلع

 يف مويلا نم رصعلا ةالص تقو نفدو نيكو هيلع فهلتلاو فسأتلا ةازو هباصأ

 يئامشلا فعضملا ةيربط نم نيكّمط كباتالا لقن دال هس يف نأ مالا يفو ١(
 عماجلا ةروصقع ةنازح ف هرفاف هيقلتل سانلا جرخو قدمو ىلا هيلع ًاقوخ



 0-2 ليا دم

 تبرخاو افايو سذدقملا تدب ضرا ىلا ضيبنلا يف تاب دق مالسالا ابارسو لذكاو لفو

 نع يأرلا ىنثناف اهيف ةتدجو ام ثمدغو اهيشاومو اهلماوع تقاتساو اهتخودو مهلامعا
 رفص خا .ىلا ةّيضقلا هذه ىلع لالا تمادو دوعصلا

 ةئام ناوضر كولملا رخف كلما ركس نم بلح نم لصو ةبونلا هذه بيقعو

 فرشو كباتا نيدلا ريبظ ركتاف هلذبو هررق ناك ام فالخ ةنوعملا ليبس ىلع سراف
 هل ةبطخلا ةماقاو هملا ليملا نم هيلع اهزع اناك ام لمعلا الطباو ُهنم كلذ دودوم نيدلا
 ايندلا ثابغ ناطاسلا ىلا اًلوسر ارّيسو 507 ةنس لوالا عبيد رهش لوا يف كلذو
 مسورو جنرفالا ىراسا نم ةعامج هعمو حتفلا اذهب ةراشنلاب ناهفصا ةنيدم ىلا نيددلاو

 ميحالس عاوناو مهيراضمو مهقرا وطو مهويخو

 ٍ | اخذ جنرفالا لزنو لوتقملا يداو ىلا لزنملا نم لح ركسعلا نا مث

 مهداوزاو مهم مهملا تاصاوتو لزأملا يف لسج ىلا اوأجتلاو مهم ىلا ليلا
 ةرشع عضب يف دئارج مهتم نم كارئالا رادع ايبا ذاع مهلاعا نم مهدادماو

 مهضعب مئالو برحلا اورهظي ملف مهلا اوجرخي نا نوموري مايا كلذ اومزاو ًاسودك

 كارتالا لعجو ٌصخش مهنم رهظي ال دحاو ناكم يف لجارلاو سرافلا اضعب (1027)

 دقو مهنع ةفواعلاو ةريما نوعنعو مهنه برقي ام باشنلاب مهنم نوببصيف مهيلع نوامجي

 ةشثلث يف مهتم نع اواحرف مهب سصمالا ”دتشاف قافالا ردب ةلاهو قاطنلاك مم اوقدحا

 نيئجتلمم هيلع اّلَوا ارناك يذلا لبملا اودصق ليللا ناك ملف ٠ نيدئاع سرف ريدقت ماا

 مهنا نمو مهنم توفي ام ىلع فهلتلاو مهدصق نوملسملا بظاوو هب نيتك هنلا
 مهيلا عرستلا نم مهنوعتي ركسعلا يدم نا ىلع مهروبظ نع ماجحالا ىلع را رمتتس

 تقاضو مانا "يما كاطقا ٠ مهيف زهتنت رصرفب مهنودعي و مييلع م ا

 مهرثكا قرفتف مهراطوا رّذعتو مهدوع 57 مهرايد دعيل دودوم باحصا كاي

 ماشلاب تو ىلع دودوم مزعو مخ نذاف دوعلا يف نورخا نذأ:ساف مهدالب ىلا اوداعو

 هب علاطو هاهنا ع باوكعاو يىلاطاسلا سمالا نم ةلصب ام رظتن ىدعلا نم برقلاو

 كباتا نم نامالا سمتلب ذفناو الا ملسم جنرفالا دالب يف قبس ملو .هسسجل لسعيف

 سدقلاو اك نيب قبي مو ناسبب ت تيبنو سلبان عافترا ضعب هيلا لصوو هلاح ريرقتو

 ىضتقاو ٠ لايجلا ىلع مهل حلاو مهيلع قتلا يف مهلاح ىلع جنرفالاو ةرماع ةعيض

 لّوالا عيب رهش نم نيرشعلاو يداحلا يف قشمد ىلا اداعف دودومو كباثا دوع يأرلا

 كر دؤرا بال



 ل مو

 يلرغ لوتلا ىلع مهيأر اوعجاو سلبارط بحاصو ةيكاطنا بحاص 1 ةلاخرس نيود
 ءارو مهلاقثا ىلع اوطاتحا دقو نيملسملا ءاقال ةناوحقلا ىلا نوعطقي مث ةرنصلا رسج

 قف < ٠ لزنملا اذه ىلا ريسملا يف مهوضراع دق مهن او كلذي نوملعي ال نوملسملاو رسكلا

 عرزلاو تافواعلا بلطا رسما كارتالا ركسع دعب عطقو ةناوحقلا يف مهيوزن ىلا كارتالا

 لزنو لزأملا اذه ىلا قبسلل نيودغب مدقت دقو مهمابخ اوبرض دق جنرفالا اوفداصف
 هللا هنوعبش هءارو سلبارط بحاصو 6 بيلا

 رسما اوعطقو سائلا رفنو حئاصلا حاصو جنرفالا نيبو ةفآعتملا نيب برطا تدشن

 ك7 جام عرستو رسما ىلع كياثا فقوف ةيربط بحاص هنال نياسوج هنا 7 مهو

 ركسعلا نم رفاو قيرف يف شاتئالسرا نب كاريق ديمالا عطقو رسما عطق ىلا رسل

 ل برضالو ءاقلل هات ديغ نم نيقيرفلا نب برا .

 نيكرشملا ىلع رصنلا نيملسملا ا ةر يركع نوف هاو لالا

 ناش لاطرلا هوجوو نايعالا نم لجر يغلا ريدقت حرفالا نم اهبف لئتف تاركثالث

 ضبق ام دعب نييودغب تلفاو ةروهشملا ةسنكلاو ممايخ نم بصن ناك ام رحل

 ةريخسلا يف ريثك قلخ ميثم قرغو مف ناك امو ةلاجرلا باود 1-0 هع

 نم ًاجتلاو تقارو ةنم تفص ىتح امانا اهنم برشلا نم سانلا عئتماو ء املاو مدلا طلتخاو

 رشع يداللا تسلا موي يف كلذو ىحرج مهرثكأو هي ربط ىلا 1015 جئرفالا نذل 0

 ليجتص نباو ىركتط باكا جنرفالا يقاب لصو ىمالا لاصقتا دعبو ب 6: ,"ةنس مرحملا نم

 دغ يفو ةيربط ىلع مهءايخ نم ملس ناك ام اوبصنو هيأر اودّتفو عرستلا ىلع هومالف

 جنرفالا ىلع اوفرشاو ةيربط ةبح ىلا كارثالا ركسع نم قيرف ضم: ةعقولا موي

 كالهلاب اونقياو جنرفالا مهفاخف مهب اعلا ميلا لوزتلا ىلع اومزعو ةيربط ةيحانب

 للا جئرفالا علطو ٍمهركسممل ارا مهراسهن هاج ليلا ىلع كارثالا ماقاو

 هيف نوكيي نم ىلع عنتمم ءاملاو ةيربط يلرغ نم وهو هاقترم ةبوعصل هب اونصحتو لبخلا
 نيببالكلاو نييئاطلا برعلا كباتا ىعدتساو ميهتعقاومو هيلا درعصلا ىلع نوملسملا مزعف '

 عئالطلا تدعصو ءاملا لمحل لبالاو اياورلاو تادازملاب ريثك قاخ يف اواصوف'نييجافنملاو

 سرافلا ىلع هتبوعصل هسيف برملا نكميال ليجلا اذه نا اوفرعو هلامت نم لبملا ىلا
 لزخلاو لذ دق ودعلاو هتاراماو هلئالد تحال دق رفظلا نا نوملسملا ملعو ٠ لجارلاو

 لاحر ريس ::لصالا يفو أ

> 



 به مو دح

 دودوم نيدلا فرش ريمالا. ىلا كباتا نيدلا ريهظ بنتك كفايتتو اهيف رعسلا الغو

 داضتعالل هيلا لوصولا ىلع هثعبو لامتالا هذه يف لاؤحالا هذه حرشب لصوملا بحاص

 ناطاسلا دنع هيلع عنش دق دودوم ناكو داهملا ةليضفب زوفلاو دادضالا ةّدّرملا عفد ىلع
 هنم هشاحبتسا ثمجوا ءادعالا ةدسملا اهتَّقل لاحملا نم تاعانشب نيدلاو انندلا ثايغ

 تراص دق كباتا ديو هدب ناو نامصعلاو فالخلا ىلع مزاع هنا اهتلمج يف لبق هلع هدعب و

 هتجوزو هدلو ريس كلذ فرع ًاملف ٠ ةقباطتم امهؤاوهاو ةقفاوتم اه©ؤاراو ةدحاو ادي

 "ىّربتلاو لاحملا نم هملا ير ام لاطباو راذتعالاو لّصنتلل ناهفصاب ناطلسلا باب ىلا
 صالخلا ىلع ُهنم فلا ام ىلع راج ناب مالعالاو هل فاطعتسالاو هيلا يزو هيلع يرام
 كارتالا ن نم ه ةركسع عج مب . داهللاب ماجهالاو ةمدخلا ف ةحصانملاو ةيدويعلاو ةعاطلا

 لمعلا نيف ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف تارفلا عطقو ماشلا ىلا هِجتوتو هنكما نمو داؤكالاو

 دق رشابلت بحاص نيلسوج ناكو ٠هربخ جعزناو كلذل قلق كلملا نيودغب هربخ
 تب بحاص نيودغب عم راصو اهرلا بحاص سيورلا نيودفب هلاخو وه فلتخا
 ةافاصملا لذمي كلباتا نيدلا ريهظل نيلسوج لسار نا ىلع اقفَناو ةيربط هعطقاو سدقلا
 لبجو ١ ٠ ٠ ٠ نصحل رواجملا نيناك نصح هيلا مآسيو ةملاسملاو ةعداوملا يف هبغريو ةّدولاو

 نع نمضيو داوسلا فصنو داوسلا يف يذلا سيبملا ندحب كلذ نع ضوعتيو ةلماع
 قشمد لامعا نم ءيشل ضرعتلا كرتو ةافاصملاو ةدوملا ىلع تابثلاو كلذب ءافولا نيودغب

 يف قشمد نم ضبنو كلذ ىلا بجي ملف ٠ جنرفالا لاسمتا نم ءيشل وه ضرع الو
 امهأر قفتاو يل 4 اعمتحاف داهلا ىلع هب عاتجالاو دودوم ريمالا ءاقلل ركسعلا 1

 ناكح نمو ركسملا عيمج كباتا بحدتسا دقو اراسو (1015) نيودغب دصق ىلع

 اهنم مث عاقبلاب رلسا نيع ىلا اهنم الحرو سدّقِب رحنلا ديع موي الزنو ةينفرو ةامحو صمحي
 رفظي ملف نيناث ةبحان تدصتف ركسعلا نم ةقرف تضونو سايناب الزن مث مثلا يداو ىلا

 تداعو دارع اهنم

 تاراغلا لصاو ةعداوملا ىلا كياثا ةباجا نم سب لل ناك دقو نيودغب اهلا لصوو
 ىلا لمح ايف كباتا غلابو ٠ هلمع ىلا ناطلسلا ركسع لس دو نا ىلا ماشلا يف داسفلاو

 نم هصاوخو هركسع يمدقم ىلاو هبلا هامح امو هماركأو هما ظعاو دودوم ريمالا

 ىلا لصوو ةناوحتلا ىلع لوزنلا ىلع نيملعمت ارضه: مث بركرلاو لوكألاو سوململا عاونا



 سب 5 ف

 نالقسع دلب نم نيَيقيَرلا برعلا نم هيلا لصوو اكمب ماقاف كارتالا اهب لصحو تاف

 ميظعلا لالا اهيفو رصم رايد ىلا ىرصب نم تاحر دق ةيقث ةيقثمتلا ةلفاقلا نإ » ةسلي لجو

 يف اكع نع هتقو نم نيودغب ضبنف « يلها نم رسأ ع قلطتو اهلا كليلد اناو

 يفب ةّلح ىلا تاصوو مهنم تصاخو اهضعب فّلخت ربوه ينب ضعب نا قفن او ةلفاقلا بلط

 تدب نيبو هشبو )١ بزاع بقن نم تحرخو كلذ دعب اهوقلطاو مايا اهوكسفف ة ةعم ر

 نم برهف اهيلع جنرفالا تفزدلا يداولاب تنبع ايف سرا نيموب ةفاسم سدقملا

 لمتساف سانلا رثكأ برعلا تذخاو ؛ هلام ذيلأو ملس ليلا اهثم دعص يذلاف اهب ناك

 دخلات مهنم تلفا نم برعلا تعاتو عئاضبلاو ةعتمالا ٠. نم اهيف ام ىلع جنرفالا

 ملو اكع ىلا داعو ريسا ةئاثلثو رانيد فلا نيسمح ىلع ديزي ام اهنم نيودغبل لصحو

 وبا يضاقلا يفوت اهنفو ٠ ةلفاقلا هذه يف هراتح ضعب بصا دقو ال دالملا نم لب قس

 ةرخالا ىدامج نم رشع ثلاثلا ةعمجلا موي يف يرَتلا يفوغاسالبلا ىموم نب دمحم هللا دمع

 هلذنم 'مزالو اهئاضق نع لوزعم وهو هللا هقعر قشمدب

 ناطلسلا ىخا نالسراسلا ناطلسلا نبا شكت كلملا نبا لصو ةئسلا هذه يفو

 مو دمحم نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا هع نبا نم اراه صخح ىلا هاش كلم لداعلا
 بحاض ناوضر كوالا رخف دلو ناكو بلح ىلا هجأوتف ةامح الو صمم ماقلا هنكمي

 ةيكاطنا بحاص ىركتط ىلا هجأوتف بلجب ماقملا نم قفشاف ةيناطاسلا هاكردلا يف بلح

 ىركتط عم نيذلا كارتالا نم ةعامج هيلا عمتجاو هيلا نسحاو اقم هراجاف هراجتساف

 | ليسا هاب ىلا ةرالا ىداجج لوا يف ةيكأطنا نم ىركتط حخو٠ ديا

 تبجوا را ل رع هل ضرعف هدالب كلم يف اعمط كله دق ناكو نمرالا مدقم

 ماقو ةرخالا ىدامح نم نماثلا ءاعبرالا موي يف كلهف ضرملا هب دتداف ةيكاطنا ىلا هدوع

 (1007) هل ماقتساو اهلامعاو ةيكاطنا مّلستف )١ ةلاخرس هبخا نبا هدعب ىمالا يف
 بلطو سوسقلا مهيب حلصا نا ىلا يسب” اخ نرفالا ني كرس نا : 00١

 رائيد فلا نورشع اهغاممو كلذ ىلا هباجاف ةَرقتسملا بلح ةعطاقم ناوضر كللا نم
 ترئاوثو ٠رائيد فالا ةرشع ىهو ايلا اهمحاص باجاف رزيس ةعطاقم بلطو ليخاو

 اهم تاوقالا تقو قيرطلا تعطقناو قشمد لامعا نم ةيئثبلا لع ىلع نيودغب تاراغ

 براغ:لصالا يفو ١(

 لاجرريس : لصالا فو (1*
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 تااط .ةّلعب صمحب يلاولا هجارق ةافوب ربخلا درو اهيفو ٠ اهنم مرحملا يف قشمد ةعلق يف
 يف مقاو قيرطلا عاّطقو ةيمارحلل اكرام ملظ 0 ناك دقو هك اله اهيف ناكو هب

 روماو ناودعلا يف اجسان هلاعفال ملظلا يف اعبات هجارق نب ناخريخ هدلو (997) هناكم

 هلاونم ىلع

 اع

 كلا رع عم مهرما اوعججاف مهتئزاثم ىلا جئرفالا دوع نم روص لها فوخ ٌدتشا اهيف
 نم قبس ام مكب كباتا نيدلا ريهظ ىلا ابميلست ىلع اهب يلاولا يلضفالا نيكتشنا

 هب اومّدو اليو اويدنو ةدشلا كلت يف مهايا هتدضاعمو ةبونلا كلت يف مهل هترصن

 اهيلاوو سايناب ىلا لصوو بابلا اذه يف كباتا نيدلا ريهظ عم ثيدهلا يف هبلا اونكسو
 شامخ ىلا انما عم دوعسم ريمالا راسو هع كد دوعسم ةلودلا فيس ريمالا

 ريرقتل ةامح ةيحان ىلا هجكوت دق كباتا نيدلا ريهظ فداصف هنم رضحمب لاحلا ريرقتل
 نا دوعسم ريمالا قفشاف بلح بحاص ناوضر كواملا رخف نيبو هشب امف لاملا

 توفيو دوص ىلع لوزتلاب نيودغب رداسف ةامح نم نيدلا ريهظ دوع نيح ىلا الا ختي

 هسعم ريصملا قشمد يف هنع بئانلا يروب كواملا جات هدلو عم ررتف اهيف بولطملا ضرغلا

 سانناب ىلا هعم ةِجتوتو كلذ ىلا باجاف هيلا روص ياست يف ةصرفلا ذاهتئاو سايناب ىلا

 لصوو كلباتا لوصو رنتي ملو ركسعلا نم هيلع دمتعي نم هعمو روص ىلا دوعسم متو
 ىلا كارتالا نم ةرفاو ةقرف ضنا كباتا ىلا كلذ يف لالا تبتناو٠ اب لصحو اهلا

 نم مهيلا لمحو اهيف كارتالا ىما رقت رقتساو اهب تلصحو اهلا ت تاصصوف اهل ةيوقن دوص

 ةوعدلا ةماقأ يف مسرلا ىلع ا دليلا لها سوفن بْيطو مهف قفن أ ام قثم

 مهر محلريغي لو رصم بحاصل هيلع تناك ام ىلع 0

 دشحو عمج دق نيودغب نا » : هملعي رصمب لضفالا ىلا كباتا نيدلا ريهظ بتكو

  ضاهناب تردابف مهنع هعفد ينم اوسمتلاو هيلع يل اودجتتسا اهلها ناو روص ىلع لوزألل

 رصم نم اهيلا لصو ىثمو اهيف اواصحو هيلا اهنود ةامارماو اهتيايلل هتماهشب قّثا نم
 وجرا اناو اهنم يبان جورخو هيلا اميلستب ترداب اهيمحيو اهنع بذيو اهرما ىَّلوتب نم
 2 فرع نيحو . « اهل ةيوقتلاو اهبلا ةّلغلاب لوطسالا ذافناو اهرما لمي ال نا

 دق ىمالا دجوذ اكع ىلا سدقملا ثدب نم لالا (100) يف لحر ربخلا اذه نيودغب



 هه لزا

 جلب ىلع مي رهش لك يف بجاولاو ةيارإلا اهبف محل ناكو الاجر نيرشع وحن بوكا

 هسأر نم هقازحا نم جربلا اذه ىلع مام لثم ثيدحخلاو ميدقلا يف جنرفالا جاربا نم

 ىلع اهثدحا لاط ولو عافترالا يف نيجربلا يواست وه اذه ىلع ناعا يذلاو هلفسا ىلا

 يف جفرفالا نمو سفن ةئامعبرا رود لها نم نيدوقفملا ددع ناكو ٠ امههرصقا كلل رخالا

 اوناك ام روص لها رض سنن يفلا َريدقت فراعلا ياللا ىككح ام ىلع اضيا برملا

 تاعف اغا : لاقوالوق كلذ يف مهل رهظي لو ديلا امام كباثا نيدلا ريهظل هراذب

 هل ءاعدلا رثكف . ةككامم الو لام يف (99”) ةغرا ال نيملسمللو ىلاعت هلل تلعف ام

 يف غلابو هيلا عراس اذه لشم بطخ مهههد قم هنا مهدعوو هلعف نسحب ركشلاو

 نع هللا جرف نا ىلا جنرفالا ةباقم يف ةّمشملا ةدباكَم دعب قشمد ىلا داعو هيلع ةنوعلا
 ىلا قدانخلا اوداعاو اهروس نم جنرفالا هثعش ام ممرت يف روص لها عرشو ٠روص لها

 ةلاجرلا نم هيف ناك نم قرغتو دلبلا اودّصحو اهتط دعب اهمسرو اهلاح
 ةّلعب سابارط بحاص لبخنص نب ناردب كالهب ربخلا درو نابعش نم يلاثلا يفو

 عم هرعا اورب دو هباحصا لفك ريغص لفط وهو هدعب نم ىمالا يف هنبا ماقاو هت

 نصحو ةيقرمو اثيفاصو سوطرطنا هعطقاو هايخ نم هواعجو ةيكاطنا بحاص ىركتط
 داؤألا

 ريدقت لاي ريثك قاخ هب كله ثيحن طرفملا ءابولا رصمب ثدح ةنسلا هذه يفو
 نيدلاو ايندلا ثايغ ناطاسلا لوصوب قارعلا ةمحان نم ربا درو اهو ٠ سفن فلا نيس

 ىلع اهيف لّقث هدم اهب ماقاو اهنم ىلوالا ىداجج يف دادغب ىلا (اذك) يلا نب دمحم

 تدرو اهفو ٠ رعسلا صخرو لالا تحاصف اهنع لحر نا ىلا رعسلا امعم عفتراو اهلها

 اهرلا ىلع هلوزنو هركسع يف لصوملا بحاص دودوم نيدلا فرش ريمالا لوصوب رابخالا

 جيورس ىلا اهثع لحرو 5٠ 5 ةئس مرحملا ىلا اهيلع ماقاو اهنم ةدعقلا يذ يف اهعرزا هيعرو
 الأ رعشي لو قهري ملسمو قرطي ردع نم ظنحتم ريغ 3غ يف وهو اهعدز ىعرو
 ىعرلا يف ةرشتنم ركسعلا باودو جنرفالا نم هليخ يف رشاب ل بحاص نيلسوجو
 ةعامج مهنم اراتقف هباحصاو دودوم نم ةلفغ نيح ىلع حورس ةيحان نم اهيلع مجه
 اوبهأتو الفاغ نيملسما نم ناكن م ظقيتساو نيمدقملا ضعب لثقو معارك رثكأ اوقاتساف

 جورس نصح ىلا داعف هئاقلل

 قاقد كولملا سمس كلملا راد ىلا كباتا نب يروب كولملا 4 لقتنا ةنسلا هذه يفو



 تاتو

 نيئترخصب سكش ةراتو دسفي وا لبي ةراتو جربلا نم ًاًقوخ جنرفالا هرسكت ةراتف اهب
 ىهو شايكلا نم ةّدع اولمعف ىرخالا ىلا امهادحا ةدودشم دلبلا نم هيلع ناش
 ا ارو ليكن اهنم دحاو لك لوط ناو: دشلو دعب اًددنأو ةفلغلا ءذه لطارتتكتت
 نيرشع ىلع هنزو ديزي ديدح شايكتلا نم دحاو لك سأر يف لابجمي ىشألا جربلا يف

 مدقملا يرحبلا لجرلا اذه دمع روسلا نم جببلا اوبرقو شامكلا ديدحت لاط الف . الطر

 اهسأر يفو جنرفالا جرب ءازاب يذلا دلبلا جرب يف اهماقا ةيوق ةيفاج ةليوط رةبشخ ىلا هكذ
 دارا ام فيك باواب ركب ىلع رودت اعارذ نوعبرا امنوط بيلصلا لكش ىلع ةبشخ

 مهس رودت يتلا ةبشخلا فرط يفو ةيرحبلا يراوصلا يف نوكي ام لاثم ىلع اهيلوتم
 رارج اهبف عفري ناكر اهيلوتم ديري ام ىلع اهب ةرادم لابح رخالا اهفرط يفو ديدح

 مالا قاضو ٠ شايكتلا نع جربلا يف مهيلع كلذ حرطب مهلغشيل ةساجنلاو ردكسلا

 بنعلا لالس ىلا رركحذلا يرحبلا دمتو مهلاغشاو مهروما نع كلذ مبلغشو سانلاب

 اهيف قلطيو بصقلا رشقو ةبنوفاقلاو ةقارسلاو (985 ريقلاو تيزلا اهيف لعجيف فافقلاو

 يف رانلا عقتف جنرفالا جرب يزاوي ىتد ةروكذملا ةلآلا يف كلذ عقتو كل ذب تقلع اذاف رانلا
 تيزلاب اضيا يري اذه عمو ىرخا عفرب ردابيف ءاملاو للاب اهئاذطاب اورداببف جربلا ىلعا

 تيوقو اضعب اهءب لمحو رانلا ترثك اًملف ٠ دبقولا مظعيف حربلا ىلع راغص رودق يف يلغملا
 رانلا تدّكمتف هنم لزنو رخالا مزهناو امهدحا لثقو جربلا سأرل نيل وتلا نيلجرلا ترهق

 ترهقو بشخلا يف تلمعو ى طسولا ىلا مث هسأر نم ةيناثلا ةن ةقدطلا ىلا تلؤنو هسأر نم

 نم هلوحو هيف نم لك برهو اهئافطا نع اوزجعو تاقبطلا يف هلوح ناك نم
 ال ام ددءلاو تالآلاو حالسلا نم اومنغو هبف ام اونهنف هيلا روص لها جرخو جنرفالا
 فصو هدج

 اوناك يتلا توببلا اوقرحاو هنع ليحرلا يف اوعرشو ةنم جنرفالا سأب عقو كلذ دذعف

 لحاسلا ىلع مهل ت زاك يتلا بكارملا نم اريثك اوقرحاو مهانكسا لزاما يف اهورع دق

 تكرم تنام ريدقت مهتدع تناكو جاربالل اهتالآو اهلجراو ايراوص اوذحلا اوناك منال

 مهلاقثا نم فخ ام اهضعب يف اوامحو ةيبرح انكرع نيثلم ريدقت اهنم !ًراغصو اراك

 ةعبرا روص ةرصاح ىلع مهتماقا ةدم تناكو ةنسلا نم لاوش نم رشاعلا يف اولحرو
 ام اومنغو روص لها جرخو ٠ مهلامعا ىلا اقردو الكف اودنصقو رهش انصنو زهشا

 يف منم دّقف دقو. قشمد ىلا مهداعسال نويودنلا كارثالا تداعو مونم هب اورفظ



 ب لا يح

 نواخي ال جيغا الا ةياوم هيمو ةسبرانخ هل مهماقم نم اودباك دق كلذ نم دضلاب

 مهلا لمحي ام دلو رةدامو جنرفالا نع ةريم عطقو رةدئافو قراغ نم

 اولدعف اهنع 0 ةداملا عطقيل اديص ىلا هيلع ربعي ناكيذلا رسما كارتالا عطقو
 ضهنو كلذل نيددلا ريهظ نطفف تاهللا عبج نم رحبلا يف ةريملا ءاعدتسا ىلا كلذ دنع

 قرحاو ةيرحبلا نم ةعاج لتقف اهرهاظ ىلع راغو اديبص ةيحان ىلا ركسعلا نم قيرف يف
 روص لها ىلا بتكتلا رادصا لمهي ال كلذ عم وهو طشلا ىلع انكرم نيرشع ريدقت
 ميهاتق يف بلعار جنرفالل ةربابضملا لايتيبا ىلع مهضيرحتو مراق ةوقتب

 عرشو موي نيعبسو ةسخ ريدقت يف امهبف نوكت يتلا ايبغاكو نيجرإلا لمع متو

 امهيلع.لاتقلا َنِتشاو لابلا روس نم ابرق ناس رشااع يف اسست ٠٠)

 ٠ اعارذ نيسمخلا ىلع ديزي ريبكلاو اءارذ نيعبراو اَقْن امهنم ريغصلا جربلا لوط ناكو

 ةلاو نارطقلاو بطملاو طفنلاب جاربالا نم دوص لها جر ناضمر رهش لوا ناك الو

 ريغصلا دززلا نمي اببرق راسنلا اوقلاف امهنم ءيش ىلا لوصولا نم اونَكِمت ملف قرحلا

 دعب قرتحاف ريغصلا جربلا ىلع رانلا تقلاو ميد تّيهف اهنفد نم جنرفالا نكتب ل ثيحب

 قراوطو ةريثكت ايدَرز هثم برنو هلع ةييظعلا ةحفاكلاو هبلع ةديدشلا ةبراحملا

 اورجم دق حئرفالا ناب نيملسملاب ربا لصتاو ؛ ءريبكلا جربلاب راثلا تلصتتاو كلذ ريغو

 مييلع جنرفالا كو جاربالا ىلع ةلتاسقللا نع اونناو جربلا قير لاغتشالل دلبلا ة ةيرح

 ظفلل مهلاطبا نم ةرفاو ةّدع اوبتدو داسنلا نم + قلع ام اوأفطاو جيلا نع مهوفشكو ا

 ناضمر رهش رخا ىلا اهيلا فجزلا اوبظاوو 298 تاهملا عيجج نم تاقينجنملاو جربلا
 ىلا دلبلا لها دمعو هماما يتلا قدانخلا ةثلثلا اوُبطو دلبلا جاربا ضعب ىلا جيإلا اوبرقو

 طقسو قيلعتلا قرتحاف هبف رانلا اوةلطاو جنرفالا جرب ءازاب يذلا جربلا طئاح قيلعت
 يذلا عضوملا راصو هب فيجإلاو روسلا ىلا هعدتت نم عنف جربلا هجو يف لطالنا هجو

 جنرفالا فشكو هجولا كلذ نم هيدقت لطبو هيلع مكحت دلبلا جارباو | ريصق هودصق
 اومدصو دلما روس نم هوبرقو هيلا هوعفدو دليلا جاربا نم رخا جل ىلا هو زجو مدرلا

 ىلع دلبلا لها فرشناو ةراجملا نم *يش. هنم عقوو هوعزعزف روسلا هيف ىتلا شايكلاب '

 ”مهف هل سلبارط لها نم ةمعنصلاب 020 ةيرحبلا يم دّقم نم لجر دمعف ٠ . كالملا

 نم دوسلا هب حطن اذا شيكلا كسب ديدج ٍبيلالك لمع ىلا برملا لاوحاب ةةفرعمو ٠
 مهبلج ةدّس نم ليع بشنلا جبربلا داكي قحيلاجرلا اهيذحي لابجم هبناج نمو هسأد ٠



 تما ! امرا تح

 رشيتساو ةامح ىلا اواحرو رزيش ىلا اوداعو مهراثا ىلع اًرئاس هب اورفظ نمو مهفارطا

 لالا هذه ىلع جنرفالا دوعب سانلا

 ةنامسضحو سمح ةئس

 ةنسلا هذه يفو ٠ دودوم ريمالا نيبو كباتا نيدلا ريهظ نيب ةّدولا تمكحتساو

 هبلاو كلما زع ردابف روص رغث دصقو جنرفالا نم ُةعمج ةنكما نم كلملا نيودغب عمج

 نولدبيو هنودجتتسيو هن نور ضصتنو قشمدب كباثا نيدلا ريهظ ةلسارع دلبلا لهاو

 مهيلا لصت كارتالا نم ةرفاو ةدع ذافتاب لمجعتلاو ةردابملا هنوائسيو هيلا دلبلا ياست

 للا هسميلست ىلا ةرورضلا مّتداف منع ةنوعملا تزخأت ناو مهتيوقتو _- ةعرس

 نم ةرفاو ةعامج ذافناب كباثا رداف نم بحاص لضفالا 5 ةرصن نم يسأل ايل جنرفالا

 لها تنثاو ميلا تلصوف الل اطبا ةامر 30 نيتئاملا ىلع ديزت ةماكلا دّدعلاب كارئالا

 اواصو ق قشمف: نم اهب مماكللذ يف اويغر ةلماع لسبجو روص نم ةريثك < ةلاجر روص

 دارقت ام نيودغب فرع نيف ٠ ىرخا ةّدع هذافنا يف كباتا عرشو مهدنع اوادحو مييلا

 ني رشعو سماخا مويلا يف هدشحو هع,ج نميف اهيلع لوزألا رداب روص لهاو كباثا نيب
 اهيلع ةماقالا توس ىنبو لختلاو رجشلا عطق مدقتو ه.ه ةنس ىلوالا ىدامح نم

 روص لها نا ليقو اًضرغ اهنم لدي اًرساخ دوعيو تاعفد ةدع اهلتاتف اهيلا فحزو

 مهس نقلا نينرشمب ديناو موي يف اهتاتاقم مايا ضب يف اوقشر
 ثبو ساننابب ميخو روص ىلع مهوزن فرع نيح قشمد نم نيدلا ريسهظ جرخو

 بارخالاو بلسلاو لتقلاو بهنلا مهل قاطاو جنرفالا لامعا يف ةمءارإلا ةلاجرو هايارس

 نم نّكمتي ملف دوص ىلا ةيناقلا ةدعلا لخدتف اهنع مهايحرتو مهجاعزال الط قرملاو
 ماري ال ”عينم نصح وهو داوسلا يف يذلا سيبملا ىلا نيدلا ريهظ ضبند ٠لوخدلا
 يف جنرفالا عرشو ارسق هيف ناك نم لتقو ارهق فيسلاب هكلمو هيلع لاتقلا دشف

 تافد ةّدع مبيلا نيدلا ريهظ فحزو روص روس ىلا امبهب فحزال بشخ يجنب لع
 يف هلصق جنرفالا فرعو نيجربلا قرحبف روص ركسع (07 5 جري ثيحب مهلغشيل

 هظفلل حالسلاب لاجرلا قدئخلا ىلع اوتو تامهملا عيج نم مييلع اوقدنخو كلذ

 نع 4 اهيلع تاراغلا ع نم مهلاعا ىلع يرجي امو لعني اب اوفي مو جاربالا رد

 كارتالاو ةيلص ةلمد ضرا يف الوزن اوناك منال جنرفالاب . رضي ملف ءاحشلا مجهو ٠ اهيف



 سس ذاب

 زيهظا رهظو تاوقالاو تافواعلا نم ةلمح نع اورصقو مهافك ام اهل نم ركسعلا
 لاف كو مهي متل نم هلق رشد مهنم هشحؤل اه هيئات يلو ١

 عم قفنكاف هب عاتيالاو هيلع لمعلا يف ءارمالا ضعب لسار ناوضر كوالا رخف كلللا
 ءارمالا ةقب ىلا لمحو امهنبب ةدهاعملاو ةافاصملا 2 دودوم ني,دلا فرش ريمالا

 (96”) ةيرصملا قالعالاو قّبْسلا ةيبرعلا نصِاو فشلا مهل ايادحلا نم هبحص ناكام
 اب دودوم هل ىفوو فارثءالاو ركشلاو فا رطتسالاو هل هل راثكتسالاب هنم كلذ كيو

 نواتج لم مط ديو مابا رط دصق ىلع مهضرجي كباتا لعجو ةدوملا ىلع تدثو هلذب

 اوقرغتو اولعش ملف هدالب يف مهنا ءاجشلا هكدا: ناو اهليغوا ف قشمد نيبال ا

 مبنم فاو يطقلا ناوككس ركسع اوعبتو ليدمحاو قسرا نا, قّسرب : داعو امس يديا

 يماعلا ىلع الزنو وعلا نع الحرف كباثا عم دودوم ريمالا

 نيودغب مهرسأب ةي ةممافا اولزنو اوعمتحا مهقرفتو كاسملا ليحر جنرفالا فرع انو

 ةقدشم 'ةيلكو ةنخاو 8 اوراصو فاخلاو ةرئانملاو نيب امتلا لعب ليجنص نباو يركتطو

 هتءاحو هسفنب راس نم دقتم .نناطلشس حبر خف مهدصقل اوراسو هلهاو مالسالا ىلع

 :اولحرف جنرفالا صا امييلع نرهو داهلا ىلع امهضرحو دودومو كباثا عم عمتجاو

 ركحرع لزتو دزيش قوس يف ركسعلا قوس راصو رزيش يببق يف اولزنو يصاعلا اوعطقو
 كياثا دعصاو ةريملاب ةلداوملاو ةمدلا ف هتعامجو ذقنم نبا غلابو رزيش لوح دودوم

 يلاهش جنرفالا لزنو هترساو هسفنب امهتمدخ رشابو رزيش نصح ىلا امهصاوخو دودومو
 قرطت م:اهج مبا وم ليلا تثو ريبدت نسحا ركسمعلا صارت دو رشم ن1

 معا ءاملا نع مه وجو امملع اوتضو مييلا لوصولا نم عنو مييلع لوجتو مفوح
 ”صخت جبن رفالا نم هنم وندب ايف هملمق نم هنناوجو هطوطُس ىلع ةامرلا ةرثكل ينمادلإ نع

 ليخ لثم نيملسملا ليخ تناكو مهيلع مهرما لهسو مهيف كارتالا عمطو لتق " دقو اّلا
 هيلع اوناك لت نع برحلل اولزنف مهيلا كارتالا فحزو رثكا مهلجار نا الا جنرفالا

 مهءابخ نم ةّدعا وكلمو مهركسع نم اناج اومهنو مهيبرغ نم مهيلع كارتالا تمجف

 رهس يف كلذو 2 اوعجرو هب اونك يذلا مهئاكم ىلا اوداعف مهو اولاجو مهاقثاو

 مهثم دحا ربظي ال مايا ةفشلث اوماقاو هارالا ١ نم جنرفالا فوخ دتشاو . لالا عبد
 ىلا جنرفالا لمثل هش عماج يف ةعمملا ةالصا نوملسملا داعو نقيل مهيلا لصي الو

 اوفْطتو مهلحر (97) ةفرعم دنع نوملسملا معبتو اهؤدعت لب اهنف اولذني ملو ةيمافا
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 دوعلا ىلع يوق همزع ناف ليد اما١ لوق الو لعف نم نكست الو ةّمحلا يف لمحي

 كباتا نيدلا ريهظ مهرجتساف ناطاسلا نم اهعاطتقا يف هعمطو ناكس دالب بسب

 راتماو لّوالا جامنملا كلذ ىلع اوماقاف ناهعنلا ةرعم اولزنو رفص رخا يف اواحرف ماشلا ىلا

 ةميظع ركاسع هعمو اهّرلا دصتو نيقرافايم ىلا ناكس ريمالا لزت ه.+ ةنس يف نا ضيا لاقو
 6. ةئس يف نا ضيا لاقو .اجج نفدو طالخا ىلا لمحو نيقرافايم ىلا هتوبات لصوو كانه تاف
 ةيالولا نع يلغزغ لزعو نيقرافايم ىلا ميهربا ريمالا هذلوو ناكس ريمالا ةجوز نوتاثلا تاصو
 0000 ا نيم نوصنم وبا هوا نيقرافايم لوو ةرازولا يلي وما دعس وبا ديدسلا يلوو

 احارق لصو همهم يرث يفو ٠ دليلا يف امكحتم 2 له يقب و نيقرافايع نيعملا يصع 6ه٠ا/ ةئس يفو

 دلبلا يلوثم نيعملاو ةّدم ىقب و يلاورلا ىلع لزتو نيقرافازم باب ىلا دمحم ناطلسلا كولمم يقاسلا

 جرخاو ةمتكب الو نيملا لساريالو هباحصا نء ةقحلي نء رظتني وهو رباع هنا اَّلا ريظي ال وهو
 موي تاذ. ربعف .دلبلا باب ىلع ربعيو ديصلا ىلا بكري موي لك ناكو ةفايضلاو ةماقالا نيمملا هل
 لِخدو ةلسلسلا هدبب ناك فيس عطقو بابلا ىلع مجهو شوملا بابب ةئيدملا باب ىلع هتداعك

 ةعامج ةعمو دللا لخاد ىلا لخدف . ردمالا هيف حاصو هفيس بذجف ةيناسارألا ضعب هيلا بثوف

 تيفو رصقلا باب ىلا هيدي نيب ىثمو داوبع لغز هيدي نيب ىلإ بثوف . بابلا لخاد فقوف

 نيدلا وع لخدو رصقلا باب نيمملا حتفف 7 اوقب و سانلا مهنتج اله ينمتلا باب قلغو ةحبصلا

 لخدو دلبلا اجارق كلمو ةيدنلا راد ىلإ. نيعملا لزنو ههه ةنس رخا يف نيقرافايم ىلإ احارق

 نوتاخ ةمطاف ىمست ناطلسلا ةنبا ابعم ناكو دم ناطلسلل ةيزاج تناكو هتجوزو هاقثو هاحرو هباعصا

 يف ةفالخلا راد ىلا هيلا افلخو ال ترضح دقلو هو ةنس يف ىفتقملا ةفيلخلا اهحّورت تلا يو ةريغذص

 بلا اهاك رومالا درو هيلع علخو نيدملا رزوتساو مايا ةثلث اجارق يقبو . دادغبب هم ةئس
 .هريزو هغم نيعملاو زاريشو سراف ةبالو هاطعاو هيلا ىضف هاعدتساو ةبلط ذفن ناطلسلا نا ُ

 يديبالا تلواطت هنئالو يفو . ه. ةنس ىف نيقرافايم لخدف يكيذرلا همس لاو ناطلسلا دفن
 ةيالو يف ُهنم ذخا دق ناكو هرتكح| برخو باج لك نم ةنم اوذخاو اهدلب و نيقرافايم ىلع
 عطاق نم امفيك نصح ةزح دلب قرا نب ناكس ردمالا هلم للخاك ةزيفك عضاوم شاترمح كنائا

 يزاغليا ندا محن نيدرال ذخاو ةعيض ةئام رادقم نزرا ظش ىلا بعشلا 3 ىلا امديتاس طع

 ميهربأ ةاودلا سف رمالا ذخاو ةفعيض نيناُع رادقه روصلا لح ىلا ةلحد عطاق نم ةلضانملا دلب

 ريملا 057 يلاج بحاص خوراش ربمالا ذنخخاو وملا.رمن قرش نم ةعيض نيئاث رادقم دمآ بحأص

 .تذخاو خاتحلا دلب ( نيدل) ماظن .ريمالا نبا وهو ) ناورع نبا بحاص دمح] .سمالا ذخاو ىلعالا

 ذغاوب ةلسلسلا سأرب لخاد. هلوح امو. (زوملا تاذ »زوما داع نم ةيرق نيثث رإدقم. ةئسانسلا
 ريغتو ةالولا فالتخال كلذ ناكو نيرهنلا نيب نم ةيرق ني رششعو سمخ نزرا بحاص ةلودلا ماسح
 نيقرافايم ملس نا اي اليفغب قةييزرلا ىلا ناطلسلا ذ ذقن ول ةنس ف نا ني نلاكم لّودلا

 مايا ةثلث ماقاو يلاورلا ىلع لزتو يكب ذرلا جرخد اهكلمو هيل لا اهمسلسو رضحف يزاغليا نيدلا مج ىلا

 قتساو تاف دق مالا دجوف مسي ال نا هرمأي ناطلسلا نم لوسر ةلصو عبارلا م او ناي الف

 سانلا ىلا ناسحالاو فاصنالاو لدعاا رهظاو نيقرافايع نيدلا محن
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 لت بحاص نيلسوج ذفتاف :هويقثو نصملا اذه ةقوسلاو ةعوطملا لتاقو ةفلتخم امهنيب
 هيلا ليملاو زو نوكلا ُ لذبيو ةيدهو رلاع هفطالي يدركلا ليدما ريمالا ىلا رشاب

 كلذ ىلا هباجاف هيلا لزننو نصا نع لمحرلا ةلأسو ليدمحا عم ركسعلا رثكأ ناكو

 اممط دوعلا ىلع ليدمحا مزعو يبطقلا نايككس ضرع دتشاو ءارمالا يقاب نم ةيهاك ىلع
 نع اوداغف رهصو ةلصو امبشب دّقع دق ناكو ناكس دالب هعطقب ناطلسلا نا يف ُهئم

 داسفلا يف جنرفالا لعف نم حبقا اواعفو اهلاعا يف اوثاعو اهيلع اولزنو بلح ىلا رشلاب لق

 اهذفني همدخ وا مهيلا بلح بحاص ناوضر كوالا رخف كلملا (96) جورخ اوتو

 بترو ةعلقلا ىلا اهلها نياهر دخاو بلح باوبا قلغاو مهنم دحا ىلا تفتاي ملف مه

 دوسلا ىلا دوعصلا نم نييبلما عنمو راوسالا ظفل نيمئاطلاو ةينطابلا ثادحاو دنا
 نيدلا ريهظ ناك دقو . ركسعلا فارطا ن٠ هب نورفظي ن٠ ذخا يف ةّئمارملا قلطاو
 ريبدتلا درو مهلا لوصولاب هواك دق تارفلا مهروبعو ءارمالا ءالؤه عاتجا دنع كبتا

 ةروصلا تضتقاف لالا هذه لثمب ناطلللا باتك هبلا لصوو هيلا هيلع نودمتعي اهف

 ىلع سوفنلا ةيوةتو داهللا ىلع داضتعالل مهوحم ركسعلا يف ضبني نا يأرلا تئاصو
 ةاو صمح لاحر نم هنكما نم عجو داحلالاو كرشلا لها نم دالملا هذه ةبامح

 ماركالاب هواتف بلح رهاظ يلع مولصوو مهلا ناو ةماشلا لقاعملا رئاسو ة ةملفرو

 مهدنع هلرصجحب انو ريهافلا تادتشاو سوفنلا هلوصوب تيوقو مارتحالا يف ديزلاو

 دالب ةءاجالو داهج يف ةقداص ةعزع مونم 7 ملف مهنع عاشو مهنم رهظا وورد

 هدلب ىلا داعو ملع لصفف هنم يفشاو ه 4 د ضرملا ناف يطقلا ناك ىو

 ناك ةناف قسرب نب قسرب اماو٠ ١١ تارفلا هلوصو لمق هشرط يف هتافوب ربخا دروو

 نم نيرشعلا نسمخلا يف هنا : هي رات يف ٍقرافلا لاق . طالخا بحاض ناكس ريمالا ًاماق ١(
 اهقياضو ةنسلا نم لوالا نيرشت ناكو اهرصاحو نيقرافايم ىلا لزن ه٠ ةئس ىلوالا ىدامح

 لا وش يف كلذ دعب شاترمخ كلباتا يل املس م رهشا ةعبس ةّدم اهرصاحي يقبو ةبعص ةوتش تناكك
 نا دعا دو م اونَزفتو مهيلع علخو ركب رايد ءارعا عيمج ةنه ناكو اهلخدو ه.9" ةئس

 ناك امو برشلا رادو طاسقالاو نؤملاو راشعالا مهنغ طقساو فاكلا مهنع لازاو نيقرافايم لها
 ىرشملا قاطاو ةريثكح ءايشا سائلا نع طحو موسرلا نم ءوذشتاو كبياتاو بستحملا هدّدج

 لزتو . ملظلا بابسا عيمح مهنغ لاذاو جارخلا نم مهنم كيفشو ١ مك الما ىلع سانلا ىرجاو روسلل

 ىلع هعم سانلا يقب و حتفلا يلا ةلودلا ريثا اجاوخ ىلا دنبلا مآسو يلغزغ هكولمم ايلاو رضقلا يف
 سخ

 "م
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 ةدئاقلا تارورضال مهضارغاو مهدصاقم ىلع مهتدعاسمو مهزوبع قالطاو مهتارادم
 رادلا هذه نم ميلقو مهبج ىلع عاّمجالا ىلع ضيرحتلاو ثحطلا ف غلابيو كلذ ىلا

 : مهيلع قافتألاب
 نيب ةرئتسملا ةندهلا سدقملا ثبب بحاص نيودغب كللا ضن ةنسلا هذه يفو

 يف هيلا لوصولا ةنم سمتلي سلبارط بحاص ليجنص نبا ىلا بتكو هنيبو كلتا
 ررصا ريرقتل سدقملا تدب ةيحان ىلا لحرو دشحو عمجو ةّيربط يف هعم عمتجل هركسع
 مهنم هنيع يف "قبب مو ةنم لبا مث امايا هب ماقا ضرم هتيرط يف هل ثدخ هسفن يف ناك

 2 سسع يف هدصق هتفرعم دنع كباتا نيدلا ريهظ ضبنف٠ موج نم نما قف هوم

 . نيمعصلا ىلا هربا يف جنرفالا ىن ضينو ةاجبلا للا هبال رم ءاملا ديوب فورعملا لزتلا يف

 لمح نم عني اليخ كلاسملاو رباعملا يف ثبو تاهج ةّدع نم مهيلع ركسعلا كبت ا
 تددرتو ةعداوملاو ةملاسملا مكتعا يل :بلزيبالا ىلا مهت ملا ”ةقاضم مهتباضو مييلا ةييمل

 نيودغبا نوكي ا سا راع ١ كلذ يف تالسارملا

 لامعالا هذه نمو هدب يف ام ىلا اًفاضم ةينامملاو داوسلاو فوع لبج عافترا نم فصنلا

 لك لحرو طرشلا اذه امبهنيب بتركو حارج لآ نم برعلا يديا يف اهيلي يتلا
 ناطاسلا عم رقت مالا ناك دقو ١اسبنم ةجحلا يذ رخا يف هلمع ىلا نفكتم امهنم
 دادغبب اهحرش مدقلا ةثاغتسالا كلت بيقع طاسعلا ضابنا ىلع نيدلاو ايندلا ثايغ
 0 هامل وا ناك كلذل اوبهأتف داهملا ىلا ريسملل بهأتلاب ءارمالا ىلا مدقتلاو

 هركسع يف لصوملا بحاص دودوم نيدلا فرش رالسهغسالا ريمالا جنرفالا لامعا ىلا

 ريمالا هيلا لوو نامالاو فيسلاب كانه نوصح ةدعو دارم لت حيتتفاف ناتجنس ىلا

 نم يبطقلا نكس نيدلا بطق ريمالا هالث كلذكو عمجلا فيثك ركسع يف ليدمحا

 ذقنم نب يلع نب ناطاس مهيلا بتكو نارح ضرا يف اوعمتجاف ركب رايدو ةينمرا دالب

 لت ءانب يف هعورشو رزيش ضرا ةيكاطنا بحاص ىرككتط لوزن مهملعي دزيش بحاص
 ىلا لوصولا ىلع مهثعبيو مهخرصتسيو هبلا لالفلا لمو رزيش ةباقم يف رشعم نبا
 5٠5 ةئس مرحملا نم فصنلا يف تارفلا اوعطقر ماشلا ىلا اولحر كاذ اوفرع نيحف ٠ هتهج

 ريمالا لوصو نيزانتنم ةليلع اوماقاو رع نم رشع عساتلا يف رشاب لت ىلع اولزنو

 مييلا لصوف مييلع مدقتلاب ناطلسلا نم ىمأ دق ناكو ناذمه سحاض قسرب نب قسرب
 ءارالاو "ضيرم ضيا يبطتلا ناكسو سرقنلا ةّلع نم ضرع هبو هركح لع ضعب يف
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 سائلا لّقم يف لمرلا يتست حيرلاو هدي الحا رصبي مل ىتج ايندلا ةنم تملظاو
 الو مهب لزت امم فوتلاو موتاهم لور زراوأللا اونشاو ةابلطعا ع نم اوسشب ق> مههوجوو

 سانلل ترهظو رقملا تالا 9 اهلا حيرلاو ةرغصلا ىلا داع داوسلا كلذ ىلع

 مهزانم نم سانا جرخو تماق دق ةمايقلا ناب لامتالا كلت لها نظو بكاوكلا

 نيملاس مهزانم ىلا سانلا داعو باجسلا علقاو جيلا تدكرو ءارحملا ىلا مهقاوساو

 برغملا ةالص ىلا رصعلا ةواص ذنم ةدشلا هذه ةدم تناكو ىذالا نم

 دادغب ىلا ناذهم نم هاش كلم نب دم نيدلاو انئدلا ثاغ ناطلسلا لصو اهيفو

 ىرج امو لالا ءابناب ماشلا نم هيلا لسرلاو بتكلا تدروو ابنم ىلوالا ىدامج يف

 لوا ناكاانلو باع لامعاو برآثالاو اديص ةبونو تارفلا نع مهدوع دعب جنرفالا نم

 ةفوصلا نو ةعامجو سلح لها نم نييمشاحلا فارشالا نم لجر رضح نابعش نم ةعمج
 درك ربما نع بيطخلا اولزناو اوثاغتساف دادغمس ناطلسلا عماج ىلا ءابقفلاو راجتلاو

 لافطالاو ءاسنلا يبسو لاجرلا لاس جنرفالا نم مالسالا ق 05 ا اوكيو اوحاصو

 ذاقتا نم مهتكَسي اب ناطاسلا نع مهنودعي نومدقملاو مدخلاو ةالصلا نم سانلا اوعنمو

 ىلا ريصملا ةنناثلا ةعمجلا يف اوداعو راّثُككاو جنرفالا نم مالسالل راصتنالاو كاسعلا
 ٠بحنلاو ةثافغتسالاو جيجضلاو ءاكسلا ةرثك نم كلذ لثم اواعفو ةفيلخلا عماج

 ناهفصا نم دادغب ىلا ةفيللا ةجوز ناطلسلا تخا ةديسلا نوتاذلا كلذ بيقع تاصوو

 ثاثالاو باودلاو كارلا فانصاو تالآلاو لاومالاو رهاولاو لّيجتلا نه اهعمو
 ”رزح ةكردي ال ام يشاوملاو راوملاو نايغلاو مدخلاو ةرخافلا سبالملا عاوناو (95”)
 رورسلاو لاما نم ايفاص ناك امرّدكتف ةثاغتسالا هذه تقفن او كَذّيف ٌدعالو رصحنف
 ناك نم للط ىلع مزعو ىرج ام نيئماوملا ريما هللاب رهظتسملا ةفيلذا ركتاو ٠ اهمدقم

 زعواو هواعف ايف سانلا رذعو كلذ م نم ناطاسبلا هع هوركملا هب ملوي بسلاو لصالا

 راّفكت ا هللا ءادعا داهج ىلا ريسملل فهأتلاو مهلامعا ىلا دوعلاب نيمدقملاو ءارمالا ىلا

 والسوم و بت ابادهب مورلا كابتن لوؤسع لي اهنم ةرخالا ىدامح يفو

 لامعالا هذه نم مهدرط ىلع عاّمجالاو مهب عاقيالاو جنرفالا دصق ىلع ثعبلا اهومضم
 مهبطخ لاضعا لبق مب كتنفلا يف داهتجالاو دا لامعتساو مهرما ف يارتلا كرو

 نا مهبراحو نيملسملا دالب ىلا روبعلا نم معلم دقشلا لوو مهرش لادعفالا

 ىلا جاتا ةيمالسالا دالبلا ىلا مهدادماو مهكاسع لصاوتنت ثمحب اهيف اوغمط
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 ريسم ردمتو مالا لوط اوآمو اورجض دق اوناكة مج لاوماو عئاضبب رص»و طابمدو

 جرفالا بكارم مهتفداصف رحبلا يف اوعلقاو رطقسا ىلع مهسوفن اولفحو رحبلا يف لوطضالا
 مهورساو زانيد فلا ةئام ىلع ديزي ام لاملاو ةعتمالا نم ميديا يف لصحو مهتذخاف

 اهريغو قشمد يف رئاخذلا نم محل يقب ا مهسفنا اورتشاو مهوبقاعو
 فورعملا اهيلاو ناكو اهيلع راغو نالّسع دصق اديص نم داع ال هناف نيودغب ماو

 لحريو هبلا لمي لام ىلع امني لالا تّرقتساف نيودغب لساري ةفالخلا سمشب

 ةيراحملا نم ةراجثلا يف يغرا ةفالفخلا سمش ناكو نالقسع نع ةيذالا فكيو هنغ
 ليخت راثيد فالا ةغسس روص لها ىلع رّرقو ةلباسلا ناعاو ةملانمملاو ةعداوملا ىلا لامو

 لاوش يف رصم بحاص لضفالا ىلا كلذب ربخلا ىعتتاو روهش ةثلثو ةنس ةدم يف هيلا
 انيثثكا ركسع زّهجو هتصاخ نم دحال اهدبي' ملو هسفن يف اهرساو لالا هذه ركتاف
 فرعو نالقسع نم برق الف ٠ ةفالخلا سمش ناكم نوكي رلاو عم نالّسع ىلا

 ناك نم جرخاو هياء نابصعلاب رهاجو لضفالا ىلع فالخلا رهظا كاذ ةفالخلا سمش

 يتلا رومالا نم ةّملعي 1 لضفالا نم هيلع مهريبدت نم هفوخل ص00

 لاالغلاو لاجرلاب ةنومملاو ةافاصملا هثم سمشلي نيودغمل هتاسارمأو هنم اهمقنو هملع اهركتا

 فرع ًاملف .اهنع ضوعلا هنم بلطف نالقسع هيلا مآسي طخ ةّبزحو نما ُةَمهَد ناو
 نالئسع هغطقاو هطلاغو هسفن بنطي ع هنتاكف سالا اذه ماع نم قفشا كلذ لضفالا

 ةراحتو ليخ نم رصم رايد يف هلام نم ءيثل ضارقعالا لازاو هيلع رصمب هعاطقا رقاو
 ١2 مهتنئاف نمرالا نم ةعاصج ىعدتساف دلبلا لها نم ةفالخلا سمش فاخو ثاثاو
 بثوو دابلا لها هرما ركتاف 0.4 ةنس رخا ىلا لالا هذه ىلع لزي ملو نالقسع يف

 اوببثو هيلع اوزهجاو هوعبشف هراد ىلأ مزبناو هوحرف بكار وهو ةما#ك نم موق هيلع

 ةراتسلا بحاص ىلا ريدا ىعتتاو ةماعلاو دوهشلا 94 ) رود ضعب اوفّطختو هلامو هراذ

 هلاح ةّيلج اوهناو رصم ىلا لضفالا ىلا هسأر اوذفثاو هب نم هرما عاطاف دلبلا ىلا رالف

 ةبلاطمب مّدقت مث ىرشنلا هذهب نيدراولا ىلا ٠ نسحاو هغقومو هنم كلذ عضوم نسخ

 ضيقو مهلاقتعاو دلبلا لها لامو رابع هملغ اولوتساو هراد نم هوه اع نيلتاقلا موُقلا

 اهض اواقّتعا اراصو ألو رمصم ىلا ميلجو دلبلا لها ن . ةعاج
 سافنالاب كدمحلا ةلوشا "كيان علطو ءادوش" حير اًهامعاو رضع ته ةندتلا هاله يفو

 مهساف:لصالا يفو ١(
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 ناوضر كوام لا رخف كلملا نيب كلذ دعب ةعداوملا تارتتشساو ماقملا رثا نم ماقاو جورخلا

 راند فلا نيرشع ةنس لك يف باح لام نم كللملا هبلا لمحي نا ىلع ىركنط نيبو

 ةّيضقلا هذه ىلع ترقتساو ىرسالا كاكتفو اليخ سورأ ةرشعو ”ةعطاقم
 مزعو كلاعب ةيحان ىلا سدقملا ثيب (9337 بحاص نيودغب كلملا لصو اهيفو

 يف كباثا نيدلا ريهظ نيبو هنيب ةلسارملا تددرتو عاقبلا ةيحان يف داسفالاو سيعلا ىلع

 عتب تالالغتسا نم ثلثلا نوكي نا ىلع 0 ةعداوملا تداول نا ىلا ىنعملا اذه

 نم رفص يف حرشلا اذهب ةفصاوملا امهئدب بنتك <و نيحالفلاو نيملسملل ناثلثلاو جنرفالل

 عاتإلا و عابإب م نمد هركسع يدياو دلي د يف لصح اع زاف دقو هلمعىلا اًدئاع لحرو ةئسلا

 اكرم نوتسو فرن هعمو رحبلا يف جئرقالا كوام ضعب لوصوب اهيف رابخالا تدروو

 هلا هحوتو سدقملا تدب دصقف مالسالا دالب يف وزغلاو جا اا دصتل لاجرلاب ة ةنوحشم

 سدقملا تدب نم اداع الق ٠ ةيمالسالا دالملا دصق امهندب درقتو هعم عمتجاو ني ودغب

 ناكو :ارجبو ارب ”هوقءاضو ه ١4 ةنسرخالا عبد رهش كلان ينادي ل

 اوفحزو جيربلا اوامعف اديد داحلا نم نكمش لو روص رغث ىلع اميقم يرصملا لوطسالا

 طفنلاو ةراجحلا نم عنمبل ةيرطلا رانا دواجو طسبلاو مركلا ب كننطل# "نسلم وهو اهيلا 4 هب

 ةقارفتم مايا هع يف ا ركب ىلع هولقن ةروصلا هذه ىلع هومكحا اذا اوناكو

 برحلا ةلآو رانلا يفطل لاو ءاللا هيفو هب اوفحز روسلا نم برق برلا موي ناك اذاف
 جرخاف توري ةبون لثم نم اوقفشاو مهسوفن تفعض مالا اذه ادبصب نم نياع اًملف

 مهنماو كلذ ىلا مهباجاف نامالا نيودغب نم اوبلطو اهخويش نم ةعاججو اهيضاق اهبل
 قشمد:زحلا اديند ديو دارا نم قالطاو لاومالاو سوفنلا ىلع مبعم ةيركسعلا

 قلخو ةيركسملاو دانجالا عيمجو مامزلاو يلاولا جيرخو نم اوقثوتو كلذ ىلع هوفلحتساو

 تناكو ٠04 ةنس ٠ . . ىدامج نم نيدب رشعا قشمد ىلا اوهجتوتو دلبلا لها نم ريثكا
 تدب ىلا داعو اهل نيظفاحلاو امم لاوحالا نيودغب بنتو. اموي نيعبراو ةعبس راصالا 517

 رانيد فلا نيررشعو اًقين اهب ماقا نم ىلع رّرتف اديص ىلا ةريسي رةّدم دعب داع مث سدقلا
 (94) ىبنم ١ ةّمقب هل نا مِلَع نم دداصو مهلاوحا قرغتساو مهرتفاذ

 ةئامسحو عب را ةنمف

 سئ نم تجرخ نيرفاسملا راجتلا نو ةعاسمج ناب رامخالا تدرو ةنسلا هذه يف

 هس:لصالا يفو ١(
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 قافتالاو ريبدتلا اذهل جنرفالا نطفو قشمد ركسع مهلا لصيو مهتم اوبرقب نا ىلا

 هىطاش ىلا باقعالا ىلع نيصكأن اولفجاو نالذ_خلاو كالحلا اورعشتساو اوفاخف هيلع
 عطق دقو ليلا تاعرس مبكرداو مهرثا يف اوضرنف مهربخ نيملسملا غلبو تارفلا
 نم رثدلا ددعلا ىلع اوتاو مهلاقثاو مهداوس نوملسملا منف مهيمدقم نم مهضعب تارفلا

 يبسلاو بالسالاو مئانغلا نم يديالا تالتماو تارفلا يف اًديرغتو ارساو اتق مهعابتا
 ساب مههلاغتشا مكجم مهب قاحلل تارفلا عطق نم نوملسملا نكست ملو ٠ باودلاو
 .نمرالا نم ”ةعامج اويتدو لالا فيعض لك اهنم اوجرخا دق اوناكو اهيلا دوعلاو اهلا
 نيودغب جرخو اهل ةيوقث تاوقالا نم لصاولا ركسعلا بحص ام اهيلا اولمحو اهظفطل

 مالسالا ركسع ماقاو ٠ نيمزبنملا جنرفالا ةبحص هجتوتو اهنع اهبحاص (987) سيورلا

 نيدلا ريهظ فرعو اهرلا ةلزانم ىلا دوعلل ايلاط لحرو مهئازاب الذان امانا تارفلا ىلع
 دقن نا دعب مهنم هتياهل هلمج ىلا اًيفكتم داعف ةفصلا كلت ىلع مهدوع ربخ كباتا
 نم ماقاو قشمد ىلا لصوو م.تنوعل اهارلا ىلع نيلزانلا ىلا هركسعم نم اًرفاو ارطش

 ىلا دوعلا يف مهل ذأ اهنم دالبلا تلخ نا ىلا اهرلا ىلا هركسع نم هضبنا ناك

 مهيلا ناسحالاو مهماركا دعب مهنكاما

 ” تالسارم دودوم نيدلا فرش ريمالا نيبو نيدلا ريهظ كباتا نب تددرتو

 لاطف ةناألا بابسا ديك تو ةملكلا قافتاو امهثب ةدوما ماكحتسا ىلا تضفا

 مخل ىلا ةييمل لصاوت لقو اهتناصحو اهعانتمال اهرلا ىلع مالسالا ركسع ماقم

 ىلع ميت نم اوبتد نا دعب اوقرفتف اهنع دوعلا ىلا ةجاللا مهتعدف اهدوجو مدعو
 ناركس نم شاحبتسا قترا نبا يزاغ ليا نيدلا مجنل ثدحو ءاهلا رصللا ناو

 نبا ىلع ارايككس ضيف نيدرام ىلا نارح نم لفجاف امبش ددت رمال يطقلا

 داع اهلا نع ةيمالسا ركاسعلا قرفت دعبو٠ اًدّيقم هدلب ىلا هعم هلمحو كلب همخا
 ناك دقو. اهفارطا ىلع ةصاوتم تاراغلاو اهب لصحو اهححاص سيوّرلا نيودغب اهلا

 لامعا 9 ع جنرفالا ةمزه فرع ل بلح بحاص ناوضر كولملا رخف كللملا

 ايده هنم منغو ةكاطنا لمع ىلع راغو اهنم هيلع جنرفالا بلغ ناك ام داعتساو بلح

 ليف اودسفاف كلذ بقع جنرفالا لصوو ٠ ىلح ىلا داع مثدوع رإخ فرع و ةرفاو

 لوط دعب اهككامو برثالا | ىلع لزتو ىركتط داعو اريثك اًقلخ اورساو اولتقو اح

 دارا نم اهنم جبرخو اهلها ٠ نمأو ةنسلا نم ةرخالا ىدامح يف كلذو اهل ةقياضملاو اهرصحب

 ش
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 ”ةباَوْذ هلا قرشلا نم كرك .امسلا يف رهلخ ةبدبنلا نم ةبعتلا ينذا نم نمل يقف

 ايندلا ثايغ ناطلسلا بتاك اهيفو ٠ باغ مث ةجللا يذرخا ىلا ماقاو ةلبقلا ىلا ”ةدنم

 بحاص دودوم نيدلا فرشو نيقرافايمو ةينيمرا بحاص يبطقلا ناكس ريمالا نيدلاو

 ادشتتحاو اعبي لصوملا دالب ةيامحو جنرفالا داهج ىلا ركاسعلا يف ريسملاب امهرعأب لصولا
 ريثك ”قاخو امملا فارطالا ةالؤ لوصو. لماكت نا ىلا ريغ يف ةريزجب الزنو اضهنو

 ريثك قلخ يف قتا نب يزاغ ليا نيدلا محن ريمالا اضيا امهيلا لصوو ةعوطتلا نم

 ءارالا تقنخاو:: ٠ جنرفالا عنب هناقلب موقي ال ددع يف نوملسملا عمتجاو ناورتلا نم

 اهتناصح مكجل اهحاتتتفا هللا 2ك نا ىلا اهتقياضمو اهرلا:دصقب 3 حاتتفا ىلع

 اهتاهج نم اهب اوطاحاو لاوش نم يناثلا رشعلا يف اهيلع اولزنو مهرساب اواحرف ٠ اهتتعئمو
 ىلع اهب نم فرشاف الملق اهب توقلا ناكو اهيلا ريسملاب  جراخلاو لخادلا اوعئمو قاطنلاك

 0 اسهل ىييضتالرءاخ ولا هب ٠ تلاطو رعسلا اهب الغو كالخلا

 كةلتاودادمتسالاو اهنع بذل بهأتلاو داشتحالاو عمجلا يلوعرك لالا هذه 5 ةروص

 ليجنص نباو ةيكاطنا بحاص يركتط (927) عمتجاو لامعا هذه ىلع مهنيب ةملككلا
 اودقاعتو اودهاعتو جنرفالا نم لامهالا ةالو ومدقم نيودغب كلماو سلبارط بحاص
 اواحر ةنتبلا ىلع مهنبب لاوحالا ترقتسا اًملف ٠ ثامللاو ةرباصملاو برالا يف تاشلا ىلع

 ايف لاح ةروص فرعو كباتا نيدلا ريهظب رامخالا تاصنءاو ٠ اهلا ةيحان ىلا مهرسأب

 اودصق دق جنرفالا نا فرعو ةّيملس ىلع خو ركسعلا يف قث قشمد نم راسف مهنبب درت

 يف مييلا رهظ اهيلع اولزت ال مهاد اهيلاو صاوخلا سمش ديمالا اهيفو ةينفد مهيرط يف ٠
 ماشلا نم ريثك قلخ هيلا عمتجاو ةّيسملسب ميغا ىلا لصوو ةعامج مهنم:لتقو هليخ
 يف كباثا لحرف اهرلا (دصق) هعطق ىلع نيمزاع تارغلا ىلع جنرفالا لوصحب ربا لصوو .

 ربخ فرع نا ىلا كائه مولتو تار ملا عطقو ربعج ةعاقو ةقرلا ةيحان ىلا هحوتو لايطا

 رئاس يف مهئالطو ةيمالسالا ورك اميضملا دارس قّرفتل روبعلا نع اومجحا دق مهو جنرفالا ا

 تارفلا ىلا كلاسملاو تاهللا ٠١
 مخ. جارقالا ىلع مهني ايف ءارالا تقفنا مهنم جنرفالا برق نوملسلا فرع الو

 ةجطلا يذرخا. يف اهرلا نع اولجرو تارفلا يقرشن نم * اضفلا يف مهئاقل نم اونكستيلا 5 ٠

 ريمالا تاصح .دق نا تناكو ركملاو ةعب لذا ليبس ىلع نازح ضرا اولزنو اهتم ٠

 جنرفالا ءاقل نع نوميلنملا قفوتو ٠ قتررا نب يزاغ ليا نيدلا مج ىلا املس ظ

 ارو
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 لحمو هريغ لمع يف اوعرشف دسفأو قيجاخملا ةراججم سكوب اوفحزو زن نيف- توريب روس
 اكرم رشع ةعستد رحبلا يف رصم لوطصا نم تقولا يف لصوو رخا اجرب ليجنص نبا

 اهب تيونق توريب ىلا ةييلاب اولخدو اهضعب اوكلمو جنرفالا بكارم ىلع اورهظف ةّيرح
 نم اهيف نب دجنتسي ةيدي وسلا ىلا نيودغب كلما ذفناو ٠ ةّعرلا نم اهيف نم سوفت
 فحزف ةلتاقملاب ةنعشم ابككرم نوعبرا توريب ىلا اهنم لصوف مهيكارم يف ةيونملا
 اومصنو لاوس نم ني رشعلاو يداملا ةعمجلا موي يف مهرساب اهيلا رحبلاو ربلا يف جنرفالا

 نم ريثكح ”قاخو يرصملا لوطصالا مدقم لتقف لاتقلا يف اودتشا نيجرب روسلا ىلع
 ف سانلا لدتاو . اذه برح نم كل رخأتو مدقت ام نم جنرفالا 04 و نيملسملا

 اكريقافسلاب لك مولا اذه راهن رخا دلملا ىلع جنرفالا مجبف كالحلاب اونقياو دليلا

 نمو لتمف جنرفالا ىلا لمحو هباحصا نم ,ةعاج يف هيف ناك يذلا يلاولا برهو ًةيلغو

 رسأو هبف ناك نم يبسو دلبلا بهثو لاملا نم هب>صتسا ناك ام اومنغو ةعم ناك

 توريمل د سراف ةئائاث رصم ع لا رسول مقاوم تاقطتماو

 ىلا مهنم :م اومزماف هةدئنعلا ةرلاسو جنرفالا نم ”ةقرف يح تجرح ثدرالاب اولصح نيد

 مط جنرفالا يف نيودغب كلما لحر توريب ىما ررقت اًملف ٠ ةعامج مبنم كلهف لابملا
 ىلا مهباجاف اهوتّيع ةدم هولهمتساف هميلست مهتم سمتلي هلها لسارو اديص رغث ىلع
 يفلا كلذ لبق تناكو ةمطاقم هيلا لمحت رانيد فالا ةّنس مهيلع رّرق نا دعب ةهملا
 جحلل سدقملا تدب ىلا اهنع لحرو راثيد

 اهيراق امو (92” ) ةجنك دالب ىلع جرككا روهظب رابخالا تدرو ةئسلا هذه يفو

 نيدلاو ايندلا ثامغ ناطلسلا ىلا كلذب ربخا ىهتناو اهمحاون يف داسفلاو ثسعلا اورثكأو

 داسفلا نعو مهدرشو مهب عقواف ددعلا رفاو ا ركسع مهلا ضهناف هاش كلم نب دمحم
 دالب لها نماف مهلامعا بزخاو مهدالب خودو مهدرطو مييف كتفلاب مهدعبا ثسعلاو

 ٠ ئاغ اًرفاظ يلاطلسلا ركسعلا داعو ميك الهاب ةبيهملا تمماقو مهرش نم ةجتك

 يف هوفداص نم ىلع لزن رفاك موق روهظب رابخالا تدرو ةنسلا هذه يفو

 ناطلسلاب ربا لصتاو اهيف اوثاعاو لامعالا كلت اودسفاف نوحبج ىلا اواصوو لامعالا
 ناك ايما مهيلا ضهناف ناسارخ ناطلس هاش كلم نب رجنس ثركلا يبا مظعلا

 35 مهنم لتقو مهرسكو مهب رفظف كرئالا نم رثد ددع يف ناسارخ ركاسع يدقم
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 ضعب بلطو ُةنيع عاطقاو ةطرتشا طرشب ىلع نصحلاو دلبلا لست لذبو ةلاقالا. مداخلا
 ترّرقتف ةلودلا نم هلخخ شانتب ريمالا هيلا دّمتف هسفنل ققوتلاو هعم ثيدحال نيمّدتملا

 بئاجعلا نمو ةناصحلاو ةعنملا يف ”ةياغ وه يذلا نصلحاو البلا مآسو ةحرتقا ام ىلع لالا

 نايصعلا رهظاو هيلا ءاسا نوع شصلا يف ةايمحلا هتداع ىلع ىرجو هبلا جيرو ةروبشملا عالقلاو
 ام هملا داعو ١)اًضيا ةعئملاو ةناصطاب روهشم وهو دخرص نصح كبلعب نع هضوعو هيلع

 ىلا كبلعب كباتا نيدلا ريبظ مّلسو ٠ قشمد ىلا «ذاغو) عاطقاو'كللم ني هنا ا

 ررقو اهظفح يف هبلع دمتعا نم هباحصا تاقث ن م اهيف بتارف ىروبأ كواملا جات هدلو

 نيرشملاو يناثلا ميلا يف تمّلْسَتَو (يوي نيتلثو ةسئخ اهلزاتم يف ماقل ةداق تناك اهلاوحا

 كبلعب لها نع ملظلا ثداوح ةلازاب نيدلا ريهظ ساو 50” ةنس ناضمر رهش نم

 رثكو نامزلا ميدق يف تصتغأ دق تناك اكالما ميهلع داعاو اهلها جارخ ضعب ميرو

 ناطاسلا دوعل ربحا هيلع دروو ٠ قشمد 91 ايفكشتم داعو ؟ نقلا هملع لصاوتو اعلا ُ

 ةئئدلا نم لاوش ف ناقصا ىلا دادغب نم

 مئقلاب اًروكذم اهنف ف ةريسلا خبتف ناكو دمأ بحاص لاش : مهرب ريمالا ةافوبريأ دروو

 ترسف ميلا * او مهيلع رمتسملا هلجال اهنغ اواخ دق اهلها نمالعا# ناكو اهلها يف

 "ةري رسس هنم حلصا ناكف ؟)هدلو هماقم ماقو حالصلا هدعب نم لمأأو هدقفب سوفنلا

 0 ةقيرط نسحاو
 روغثلا ىلا لوذخملا هفيفلو هدشح يف ةكاطنا نم يركتط حجرخ ةئسلا هذه يفو

 مث ةيكاطنا ىلا داعو اهنم مورلا كلم بحاص جرخاو اهالاو امو سوسرط كلف ةيماشلا

 ايلمع يف ثاع نا دعب هيلا لمحت نام ال رائبد فالا ةرشع اهيلع ررقو رزيش ىلا جرخ

 نيودغب كلملا ناكو ةقرع ىلا هجتوتو هلها نم ُهمَأستْف داكآلا (91") نصح ىلع لزنو

 راسو ةيككحاطنا ىلا يركتط داعف ارحبو ارب توريب رغث ىلع الزن دق لمجنص نباو
 مب دجتتسيو جنرفالا نم هيلع نيلزانلا ةنواعل توريب رغث ىلا رشاب لت بحاص نيلسوج
 ىلع هبضنو عيربلا لمع يف جنرفالا عرشو  اهرلا ىلع نيلزانلا *) دودوم ريمالا ركع ىلع

 ىلع بتكو دخرص ةملق ىلكلآ راس نب ناسح ىنب +55 ةنس ىف نا .يزوملا نبا ظبس لاق ١(
 ريما ةدع ةلودلا رخيف نيدلا نع برعلا ءارءا مّدقم ّلجالا ريمالا كرابملا نصحلا اذه ةراعب سا : اجأب

 مّدقت دق يدلكيأ ةلودلا دعس وهو (» هبسنو همسا ركذو هتمدخ يف ناك هال رصنتسملا ينمي ٠ نيْسْوْلا
 ناطاسلا ماب ةريزحلا كلمو:لصوملا نع ىلواج درط دق ناك هنا: يزوملا نبا طبس لاق (س هركذ
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 قيرط ىلع ةيدبلا يف هجنوتو ةرفاو ةمبق هل نف لكن م ايادهلاو فحّتلا نم تاسهجلا
 لاهعتسا نم هلمع بحي امي ُهاصوو يروب كولملا جات هدلو قشمد يف باتساف ةوامسلا
 تابثلاو جنرفالل ةطلاغلاو ةّمعرلا يف ةريسلا ناسحاو ةيايللاو بذلا يف ( 90" ) ةظقبلا

 يداوب فورعلا يداولا يف لصحو راس اًملف ٠ دوعلا نيح ىلا مهعم ةرقتسملا ةعداوملا ىلع
 هالب ناطلسلا ديقتب ثيدحلا نم دادغيب نينجرلا نم ماش ايدل لو لا نم ايل

 ةّشحو ربخلا اذه ثدحاف مهلا كلذ يف ةراشالا تعقوو مييلع نيع ءارمال ماشلا

 يف هتاقُث نم هبلع لوع نمو رامع نب كلل رف ايتاو ةقيرط نم هدوع تمجوا

 7 ىلا هاعد ام ءامبا يف ةنع بانملاو اادهحلاو فيلا نم هبحص اع دادغب ىلا مالا

 فسأتلاو همدقع جاتالا نم فداصف همحص امم دادغب ىلا كلملا رخف لصوف٠ هّقبرط نم

 لاحغاب فيجارالا كلت نالطب روهظو لمالا ىلع داز ام دهاشيو لصي ملو كباتا دوع ىلع

 راذتعالاو رودصلا حرشو سوفنلا رس اب كلذ نع ةبوجالا تلصاوتو هل ةقيت> ال يذلا

 يداو نم هدوع يف كباتا نيدلا ريبظ ناك دقو .رابخالا بيذاكاو لاحملا ةعاشا نم

 ساتلاب جنرفالا لسرا دق كبلعبب يلاولا. يجاتلا مداخسا نيكسشك نا هب لصتا دق هايمل
 مداخلا نيكتياب هاحلا ريس دق ةناو فارطالا ىلع تاراغلا نش. ىلع مهثعبو مهنم ةافاصملا

 ربخلا اذه نيدلا ريهظ عمس نيف لاما داسفا ىلا لاحملاب لصوتلل ناطلسلا ىلا يجاتلا

 نم دب ال ىتلا تاقرطلاو كلاسملا ىلا ريصملا مهعم رّرقو ركسعلا نم ةعاج بدن هذوفنو

 يف نيدلا ريهظ راسو .ربخ ىلع روكذملا نيكتيابل فقي ملف هيلا هلخو هكلسمل اهيف هروبع

 كاباعب ىلا ركسعلا يف جورخلاب هرعأب كولملا جات هدلو ىلا بتكو هقيرط نم ركسعلا
 رةرغو اهلها نم ةلفغ ىلع اببلع لزنو اهيلا راسو هرما لاثتما ىلا عراسف اهيلع لوزنلاو
 عشرا عبق ةعاطلا يف لوخدلا ةثم سمتلي روكذملا مداخلا لسرا مث اهب نمت

 كلفنم ىلا يضف : ام ىلع ةماقالا هفوخو نابصعلاو ةفلاخملا ىلع رارمتسالا نم هرذحيو

 فلكلا ىلع ا راثيالاو دارملا ىلا بجي ملف راذنالاو هل راذعالا يف غلابو ءامدلا

 ىلا فحزو ةلاجرلا نم هعمج نمو ركسعلا يف نيدلا ريبظ كلذ سقع ىفاوو .راكتالاو
 نكامالا دضتل بوقنلاو برملا ةلآ لمع يف عرشو قيجانلا الع بصنو اهل البام كملعب

 اهدانجاو ابلها ثادحا نم هلا ىارتو (91) اهف ةصرفلا زاهتثال اهنم ةفعضتسملا

 . مهنم ةعاجج لتقف هياع نم لتاقو اهروس ىلا فحزو مهيلع علخو مهيلا نسحا ”ةعاج
 سمتلاو ةعاطلا يف لوخدلا ىلا اوحنج لازنلا ىلع ربصلاو لاتقلا يف دما اودهاش نيذ

 ها 30000 ,
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 لعفي ملف هدنع ماقلا هيلع ضرعو هتعامجو همرتحاو يللانككلا ذقنم نب 9 نب يلع نبا
 يلاديزلا هعطقاو راد يف هلزناو همكاف كياثا نيدلا ريهظ ىلا ادئاع قشم د ىلا هجوتو

 ه..* ةنس 0 يف اهنامعاو

 ةئامسحو ثلث ةئس

 ىلا اوضه: اهلاوحا ريرقتو اهلاعا ريبدتو اهحاتتفا دعب سلبارط نم جنرفالا رف ان

 مو اهتيال اهوحم ركسعلا يف ضهنف مهدصق نم كاذ نيدلا ريهظ فرعو ةينفر
 تالسارم مهنيو نيب تددرتو اهتياضمو اهتلذاتم نم جنرفالا نكست ملف صمحب مهئاذاب
 ىلع ةعداوملا ريرقت ىلا (907 نيقيرنلا نم دحاو لك باجا نا ىلا تضفا.تابطاخو

 لالفتسا نم ثلثلا جنرفالل نوكي نا ىلع كلذ يف ىمالا رقتساو ةملاسملاو لامهالا

 يف داسفلاو ثيعلا نع اوُفكيو راكع نبا نصحو ةرطينملا نصح ميييلا مسيو عاسقبلا
 الخاد داكألا نصحو نافوطلا نصحو ثايصم نصح نوكي ناو فارطالاو لامعالا

 ىلع اوماقاف جنرفالا ىلا ةنس لكيف انعم الام اهنع اهلها لمحيو ةعداوملا طرش يف
 دانعلاو داسفلا يف مهمسر ىلا اوداعو را ام ىلع اوثبلي ملف ةريسي هدم كلذ

 نب ميهربا نب لبعمسا لضفلا وبا كلملا رخف نيكملا يضاقلا فيرشلا يفوت اهيفو

 هللا همر قشمدب اهنم رفص نم نيزشعلاو سماخلا- سمخلا.ةلل ىسملا سابا
 ناطلسلا لوصوب قارعلا ةمحان نم رابخالا تدرو ةئسلا هذه نم ىلوالا ىدامج يفو

 املعمم دالبلا رئاس ىلا هْْشُك ذافناو دادغب ىلا هاش كلم نب دمحم نيدلاو انندلا نكر

 ثيجب ماقملاب كباتا نيدلا ريهظل ىمالاو داهللا دصق ىلع مزعلا ةوق نم هيلع وه ابي اهيف
 هبتكح عبات ناك نال اهرما رب ديو اهلا فاضنيو ماشلا ىلا كاسعلا درت نيح ىلا وه

 عناومو قاع كاذ نع قئاوع تضرعف دادضالا هريكلا نإ داحتتسالاو ٠ خارصتسالاب

 ةيناطلسلا ركاسملا رخأتب داما عمط ديازتو راظنتالا ةّدم تلاطو تدق دارملا نع

 هسفنب ريسملل بهأتلا ىلع ةمكرتلا ةعزعلاو ةيمالسالا ةّمحلا كباثا نيدلا ريهظ تام

 لوثملاو ةثايغلا ةّداطاسلا فقاوملاو ةيرهظتسلا ةنومنلا ةزيزعلا رادلا ةمدخ دادغب ىلا

 يبسو لاجرلا لتتقو دالبلا َكّلَع نم اهيلا للامتالا يف نيملسملاب لزن ال ىوكشلاو اهب
 .ةقارعلاو ةيرزإسا لامعالا كلم ىلا دادتمالا يف عمطلاب مهنيب مهثيدحو لافطالاو ءاسنلا

 هباحصا صاوخو سلبا أآط بحاص راع نب كلملا رخف نم ضال يسرلا

 كلتل حلصي امو سايللا سانجا نم رصم فّرظو قبسلا ةيبرعلا لويخا نم هنكما امو

 نزل



 بعس كاز" سيح

 زن هيف توقلاو رامع نبا كلما رِخذ هيفو لدمج د لاح يف اهلها

 مهلسارف ةجحلا يذ نم ني رشعلاو يناثلا ةعمجلا | موي ىلا هلهالو هل اًفباضم لزي ملف ليلق

 لاس راع نبا كلملا رخف ةعم جرخو نامالاب همّلستق كلذ ىلا هوباجاف نامالا مش لذبو

 نكي و يرصلا لوطصالا كاذ بيقع لصوو٠ عاطقالاو رظالا ناسحاب هدعو دقو

 سابارط ةياهل لالغو ددعاو بكارمو ٍلاجر ةثك هلثم مدقت ايف نييرصملل جخ
 نم ةيرصملا ةكلمملا يف ام ةيوقت عم .ةنس ةدا لاملاو لاجرلاو ةريثكلا ةّلغلاب اهتوقتو
 مالا تاف دقو سلبارط حتف نم نماسثلا مون يف روص ىلا لصوو هلهاو لحاسلا روغُت

 لها هب كّسْمتو اهتاهج يف ةّلغلا تقرفو ةّدم لحاسلاب ماقاو ٠ ابلهاب لزانلا ءاضقلل اهيف
 نكي لو جنرفالا ةبراحم نع اهفعضو مهلاوحا اوكّشو توريبو (897) اديصو روص
 رصم ىلا حب , را: ةماقتسلا دين ادئاط علقاف ماقملا لوطصالا

 ةندم يلا ناس ريمالا كلمت راينا تدرو ةئسلا هذه نم لاوش يفو

 اهب توقلا مدع نا دعب روهش ةّدع الهال ةقياضملاو امل رصملا دعب نامالاب نيقرافايم
 ىلا ادئاع جنرفالا دالب نم ةكاطنا بحاص دنمبن لصو اهيفو )١ ٠ اهلهاب عوملا دتشاو

 ريثك قلخ هعمو هيلا اهككلم جرخو ةنيطنطسق نم برقلاب لزنو ريثك قلخ يف ةتكلمم
 اوقرفت نا ىلا رعون لكب مهحسفت مؤرلا بلطو مايا اواتتقاف هل .نيررواحلا ناكرتلا نم

 هسعم نمو هطاسب ”ىطوو هيلع لخدو كلما عم هرعا دنمس حلصاو دالنلا ف اوددنشو

 مهرش مالسالا نع فرصو مهّرما دمملا هلو هللا ىنكو
 ضرع قشمد ءارما يهدم دحا قاَّزرلا دبع نب قباريمالا يفوت ةنسلا هذه يفو

 5٠5 ةنس نم رحنلا دبع ةليل هبحل ىضذق نا ىلا هسسب هللا رثكو هب لاظ

 ةعداوملاو ةندامملا ساتلا يف نيدلا ريهظ ىلا نيودغب كلما لسر تدّدرت اهفو

 جرفاللد ثلثلا كارتالل الثا فوع لمجو داوسلا نوكي نا ىلع امهنب ىمالا رقتساف

 ناكو٠ ةننمملا هذه ىلع طرشلا بتُكو ةضقلا هذه ىلع مالا دعنا ناثلثلا نيحالفلاو

 ” لاب ايخام هم اف رزإش ىلا هج هحونو اهنم جرخ ليج جنرفالا كلم اذ راتع نب كلما رغ

 ١( اب نمالا هل دتسا ناك يذلا شاترمح كانا هلآ املس: هميرات يف قراقلا لاق 0'
 ةديدشإ دش هنم نانا يقلو هتحوزو وهو ممرداصو سائلا ف>حاو نالسرا جلق م .٠ لاقو

 ىلا هتوبات لمحو كانه تاف اهرلا دصقو نيقزافايم ىلا ناكس ريمالا لزن ه.+ ةئس يف نإ: اضيا
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 ناك يذلا يلاهنصالا عيدب نب دمحم نب هللا ةمه مي ابا نيددلا ٌريبظ رزوتسا انفو

 يف يقبو بلجن ناوضر كلملا هدلول هدعب رزو دق ناكو ةلودلا جات ناطاسلل افون

 هبلق يف ناك ام عم هيلع كمباثا نيدلا ريهظ ىلق دسفاو ”5٠ ةئس لثاوا يف ةّدم ةرازولا

 ضبقو هراد يف ناك ام لك لمحو ةعلقلا يف هلاقتعاو هلع ضقلاب صاف ةجاتلا مايالا يف

 جرخأ مث ةعلقلاب بج' يف يرو قيخف هقنخب سما مث لاقتعالا يف مايا ماقاو هكلما

 رباقملا يف نفدو

 سلبارط ىلع الزان ناك يذلا ليجنص نب دنهر لصو ةنسلا هذه نم نابعش يفو

 ىلع لزنف نييوتلحاو جنرفالاب ةنوحشم رحبلا يف اكرم نيس ةلبمج يف منرفالا دالب نم
 بحاص ىركتط لصوو ةجاشم ليجئص تخا نبا يلادرسلا نيبو هنيب عقوو سابارط

 هركسع يف سدقملا تنب بحاص نيودغب كلملا لصوو يلادرسال هتتوعل هيلا ةيكاطنا

 هيرض كاراذ اهعرز يف جنرفالا ضعب دحوو ةقرع ىلا يلادرسلا داعو ٠ ٠ مهنيب حلصاف

 ٠ هباكصا ع نم ةقرع مّلست نم هجّنو ليجنص نب دنهر ربخسا غلب الو هلتقف يجنرفالا هبرضف

 دنم اهلها ةقاضمو داق حلارعرشو نيالا ىلع مهدشحو معومجج جنرفالا لا

 ىلا مهجربا اودنساو ةنسلا نم ( 89“ ) ةجللا ٍيذ نم رشع يداملا ىلا نابعش لوا

 تأ ذو كالهلاب اونساو ميديا يف طقس دليلا ”لها ةلتاقملاو فيتا دهاش خدي

 دقو ةدجنلاو ةريملاو رحبلا يف يرصلا لواطصالا لوصو را سأا لاثشال مهسوفت

 يضقملا مالا ذافن نم ىلاعت هللا ديري امل هدر حيبرلا ريسو تحيزأ لوطصالا ةّلغ تناك
 ىدحال نينثالا موي يف فيسلاب اهوكلف جاربالا نم اهومجهو الع لاتقلا جنرفالا دشف

 اهءاسن اومسو اهاجر اورساو اهض ام اومهنو ةنسلا نم ةجبللا يذ نم تلخ ةليل ةرشع

 يف اهثم ناك امو اهملع راد رئافدو اهرئاخذو اهتعتما نم مهيدي ف لصحو اهلاثطاو

 هدنج نم ةعاجو اهب يلاولا ملسو٠ .ركذيف رصحي الو هددع حي الالم اهيابرا نار

 نم مانا دعب قشمد ىلا اواصوو اوتلظأ تكلم الف اهحتف لبق نامالا اوسمتلا اوناك

 مب لزنو اهنماكم نم مهرئاخذ تريثثساو اهلاوما تيفصّتْساو اهلها تقوعو اهحتف
 باذعلا ملئمو ءالبلا دش ٠

 امو دابلا نم ثلثلا نييونجلل نوكي نا ىلع نييونملاو جنرفالا نيب دّرقَتو

 ٠ هب .يضر ام طسولا نم نيودغب كلملل اودرفاو ليجتص نب دنورا ناثلثلاو هنم بت

 نماو امحتتتفاو ساناب لزنو داع دق يلا درسلا ةرصن نم دارا ام لثي ملال يركتط ناكو



 تيل ىلا لا ع

 نيدلاو ايندلا ثاغ ناطلسلا مّدقت اهيفو ٠ ابابقي ملف لاما نم هلم مهقالطا يف اولذب

 عيمج يف نيرفاسلاو راجتلا نع ابمسر لاطباو سوكلا عفرب دادنب ىلا هلوصو دنع دمحح
 مهنم ذخاو راجتلا يف عمط اهنف ناهفصا ىلا داع اًملف اهنم ريسيلا لوانت رظحو هدالب
 ىرجام ركنا هيلا مالا ىهتناو دادغب ىلا داع املف ما ال فالخلا ليدس ىلع سكملا

 . دالبلا رئاس يف ُهل ةفلاخملا نم رذحو كلذ لاطبا يف مالا دّكوو هرما ةفلاخم يف

 ديزي ام تقرحاذ اهنم قرشلا ىناملا يف راثلا عوقوب دادغب نم رابخالا تدرو اهيفو

 نوصالاو كلا ةعاقب ةنطابلا زابغا عافت ابيفو ءابلها رقتفاو راد ةئامسمخ ىلغ

 ناطلسلا ضيهاف داحلالاو ناودعلاب سوفنلا ةظافاو داسفلا ف مهللاغيا ف اهل ةرواجملا

 هرفظاف نفك ركسلع يي هواقس ىلواج هعمو كرزب هحاوخ كللملا ماظن نب دمحا هريزو

 مهعالقو مهزانم برو ةميظع ةلتقم مهنم لتقو مهيلع هرصنو مهب هللا
 . وحن جنرفالا نم لوذخلا هركسع يف نيودغب ضهن ةئسلا هذه يفو

 عفدلل ئرصلا لوطدالا ٍلصوو هيلع بشخلا جربلا بصنو ربلاو رحبلا يف هيلع لزنف

 ركسعلا ضوه مهب لصتااو ربل ريكستشو اة غلعا الك الب لق اورهظف هل 0-00

 مهنكاما ىلا نيدئاع اهنع اواحرف اهنع بذلاو اديص ةياهل يشم

 ةئاهصحو نيتنثا_ةنس

 عفد ىلع ةنوعلا ةنم-نسشلي .هلوسر كاناثا 'نيندلا ريل ىلا ةقرع بحاص ذفنا اهيف

 لوضو ار ظنتم ا ايلاو ماقاو اهمّلستف هتاقث : ضعب بدنف اهمّلستي نم ذافناو اهنع حنرفالا

 تقولا (88') يف ثدحف هيلا ناسحالاو هيلع علخلا نم هب دعو اب ء ءافولاو اهيلا ركسعلا

 ردا اهنع ةريملا تعطقناو اهب توقلا لقو اهلا ريسملا قاع ام راطمالاو جولثلا نم

 نّكمتي مو اهب اوطاحا دق مهفداصف اهيلا كاذ دنع نيدلا ريهظ هجّتوتو اهيلع لوزتلاب جنرفالا
 | اكللظ ئزنالا فزع ايف هلتئاقو هلع لولو. ةكألا قص ىلا داعو : اهنع مهعفد نم

 | ةاسوق تيوتف األ مليا اواصوق ةكألاب نيب دال نيران ةناهلث نيدقن : يف هلا
 عبتتو هيف عمطو مزهنلاك لحرف مهنم اهيف راص نم مكي اهنع ليحرلا كباتثا يأر

 اراصوو لابملاو رجشلا يف ركسسلا قفتو ةريكةميدغ عارككاو ليلا نم نق ركسسلا
 ةقرع ىلا حترفالا داعو ٍةبراحم الو ءاقل ريخ نم ةروص عنشاو ةفص حبقا ىلع صمم ىلا

 نامالاب اهوكلف اهيف توقلا مدعو
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 ىلا كلملا رخن هجكوتو كلذ لعفق يلاوخلا نصح ىلا لمجو هيلع ضبقلاب مهرمأب هباحصا
 نمم ةعامج نا فرع كباثا ناك دقو . كباتا نيردلا ريهظ نب يروب كواملا بات هعمو دادغب

 دنع لالا داسفاو ةيذالاب هدصقيو ةياعسلاب هيف عقيو ناطلسلا (877) باب يف هدسحي
 مم كللذ ريبغو بايشلاو لويخا نم فحتلاو ايادهلا نم روكذملا هدلو بحصاف ناطلسلا
 ايفوتتسم ناك يذلا عيدب ن ديلا هللا ةبه مجغلإ ابا هل رزوتساو هلثم ذافنا نسحي

 هجوتو هيلا دفنا نم نيبو ةئاب !نقعو هرمال أرب دم ةلعجو ةلودلا جات ديبشلا ناطلسلل

 ناطلسلا نم كلملا ر ىتل دادغب ىلا الصو اًملف ١ ةئس ناضمر رهش نم نماثلا يف

 ةعم ريسملاب ءارمالا رباكا نم ,ةعاج ىلا مّدقتو هلما ىلع داز ام مارتحالاو ماركألا نم
 ركحسملا عم ررقو مهل داعبالاو مهب عاقيالاو هدلب يرصاخم درط ىلع هداحتاو هتثوعم
 ىلا كلذ دعب ريصملا مث هواقس ىلواج يدي نم اهعازتناو لصولاب ماملالا ةعم درجملا

 داعو هعم رجض اًلوط كلملا رخف ماتم لاطو كلذ نم حرشلا هب مّدقت ام ىرجف سلبارط
 ٠٠7 ةئس مرحلا فضن يف قشمف ىلا

 هدارم' ةباغ ىلع هلجال ذفت اهف هرما ىرجف نيدلا ريهظ نب كولملا جات اماف
 (عزكتم داغو 0 اني مدح هيببا قح ىف ناطلسلا نم .فداصو هب اح ةباهتو

 قشمد ىلا لصوو ةيناطاسلا ةيمامالا ةينسلا علذلا نم هب فرش ام دعب قشمد ىلا
 اهيلا هلوصو دعب قشمد يف راع نب كلملا رخف ماقاو٠ ةنسلا نم ةجحلا يذ رخآ

 هعاطاو اهلخدف هليخ ىلا ةعم تدرج قشمد ركسع نم ليخ عم اهنم هجوتو ماا
 ميلا لصي لاو ذافنا ةنم نوسمتلاب رصع لضفالا ىلا سلبارط لها ذفناو٠ اهلها

 نب ةلودلا فرش مهيلا لصوف دلبلا هيلا ملسنل بكارما يف ةريماو ةّلغلا هعمو رحبلا يف
 ةعامج ىلع ضيق اهيف لصحو اهبلا لصو املف ةلغلا هعمو لضفالا لبق نم أيلاو بيطلا يلا
 رحبلا يف رصم ىلا عيمجلا لمحو هثلثاو هئالاو هرئاخذو هباحصاو راتع نب كلملا رشف لها

 هركسع قرفو ةيربط ىلا هركسع يف كباثا نيددلا ريهظ ىرسا ةنئسلا هذه يفو

 ف انيخاصويلا عشاي ربط ىلع اهم راغ ىرخالاو نيطساف ضزا ىلا اهتادحا ذقن نيتقرف

 (885 ةعاحشلاو ةيسورفلاب نييدوهشملا جنرفالا يم دقم نم وهو ساف 0 هلاجر

 تطاحاو هاقتلاف جنرفالا ىلع مدقتلا يف نيودغب كلملاىرح يري سارلا ةّدّشو ةلاسلاو
 ذقتاف قشمد ىلا اولمسو هعم ةعاجو وه رسأو مهزثكا لتقف هباحصابو هب كارتالا ليخ
 نا دعب هباحصا نم رسالا يف هعم ناك نمو سافرج لثقو ناطلسلا ىلا ةده مهضعب

 ايل

 رع
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 يف هلثم ةقدص دعب برعلل نكي و٠ . للا لؤنو ةءقولا موب دغ ناطلسلا لصوو قشمد

 ليزجو سفنلا ماكو مهيلع ماعنالاو مهل فاصنالاو مهيف ةريسلا ناسحاو مدقتلاو ثيملا

 نع فقعتلاو رئامكلاو 0 نع زواحتلاو رئاز را ع نع ا ءاؤولا نسحو ء ءاطعلا

 رثاملاو ةبمحلا لالخلا هذه عم ناك هنا ديغ ةيركسعلل ةشلا ناسحاو ةّيعرلا لاوما

 بسا اًيسحتسم ةعيئشلا مراحملا باكترا نع الفاغتم ةعيرشلا ضئارفل احرطم ةديمحلا

 كبر امو ةميمذلا لاعفالا هذه ةبقاع هيلع هب لزن ام ناككف مهنع هلا ىضر ةباحصلا

 نوامعت مع لفاغب
 نم رهش لئاوا يف (877) ناهفصا ىلا ادئاع ةّللا سما ريرقت دعب ناطلسلا هحتوتو

 اهيلع قيبضتلاو اتلزانم» لصوملا دصق ركسعلاو دودوم ديمالا عم ررق دقو ةنسلا

 جرخا دق اهبحاص ىلواج ناكو لصوملا ىلع لزنو ركسعلاو دودو« لحرف اهل كّلمتلاو
 ةبحراا ىلا ئذمو اهنم مرح لكاومكتراو اهنف ةريسلا هباحصا ءاسأو اهنم اهلها رثكأ
 هدم اهيلع يلاطالا ركسملا ماقاو اهظفح يف هباحصا نم هب قثو نم اهيف بانتساو
 دودوم ىلا اهومّلسو اهماوبا نم اب اب اوحتفو اهيلع 5 ةأطاوملا ىلع اهلها نم رقت ةعبس لو

 ناكامو مبلمحو ةعلقلا يف ناك نم نمو ىلواج باكا نم ةريك تقم لتفو اهلخدو

 ناطلسلا ىلا ميعم

 راصح نم سلبارطب راّمع نب كللا رخفب ىمالا دتشا ةنسلا هذه نم نامعش يفو

 ىلا كفناف داعسالا اخ يداقو داحتالا لوصول تقرتلا يداقو همانا لواطتو جنرفالا

 ةعم ثّدحتيل هبلا قشمد ٠ ءارما دحا قاّزرلا دع نب قترا ديمالا لوصو يعدتسي قشمد

 ناك دقو مزح هجوتو هل نذاف كلذ يف نيدلا ريهظ نذائساو كلذ ىلا هباجاف هسفن يف ام

 فحتو اياده هعمو لجارو سراف ةئامسح ريدقت يف ربلا يف سابارط نم برخ كلما رخف

 تروقت هعم عمتجاو ه هلا قدا لدو املف دادغب كل هيلا هيضم دثع تاطلخللا اهوا

 0 ١ هيزويف لدا اهملا لصوف هتمحص يف قّشمد ىلا هلوصو ىلع امهشب لالا

 ةيركسعلا ءارما هيلا لهو همارتحا 2 ىانتو هماكا يف نيدلا ريهظ غلاف |موهاظب

 رخث ناكو ٠ هب هفاحتاو هلم مهتكما ام كلذ ريغو لاهل لاغملاو ليلا نم هومدقمو

 قلطاو هنايلغو هباككا هو>وو هّمع نبا بقانملا ايا اهظفح يف هنع باتتسا دق روكذملا كلما

 هيلع نايصعلاو هل فالخلا هّنع رهظاف ٠ مهنم قثوتو مهفلحتساو رهشا ةتس بجاو مهل
 ىلا بتتك هنم ادب ام كلملا رخف فرع املف رصمب شويملا ريما نب لضفالا راعشب ىدانو

 تدوخ محابس با
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 اع لالا ءوسو فوذلا نم ةباغ ىلع اهلها دجو اسهبلا لّضو ملف اهم هيلع اوردق ام
 ةيربلا ةبحان نم هربخ اوفرع امل هيلا جنرفالا ضهنو ٠ اهب ماقاف جنرفالا نم مهيلع ىزج
 ىلع هوسكف هبف ةصرفلا اودجو نا ىلا هوامثاو هب لزان وه يذلا ناكتملا ءازاب اولزنو
 ةبتكلا نيع ىلا لصوو هداوس ىلع اولوتساو هبقاب كلهو هركسع رثكا يف مزهئاف رع
 ىرج اب هل اًمجوتم نيدلا ريهظ هاتف اهيلع لزان يقشمدلا ركسعلاو ناروح ةبحان نم
 هلاح هب تحاص ام ُهل قاطو هضّرعو نم ىهذ الع لسمو هلع

 ةئامسحو ىدحا ةئس

 روص رغث دصقو لوذخأا هركسعو لوافملا هب زح نيودغب جنرفالا كلام عج اهيف

 هبلاو هعناضو: هش سن ماقاو ةقوشعملا 3 ىلع اهر هاظب نصح ةرامع يف عرشنو هثازاب لّرتو

 ركسع لوصوب راسخالا تدرو اهيفو ٠ ةنع لحرو هنم اهضيقف رانيد فالا ةعمس ىلع

 نلعاو اهئم رخالا عيبر رهش (86) رخا يف دادغب ىلا دمحم نيدلاو انندلا ثايغ ناطلسأا

 دادغب ةنحش داسفا نم غلب الل ًاًفوخ هبلع نامصعلا ديزم نب ةقدص ةلودلا فيس ريمالا

 عمتجاف بجر نم نيرشعلا ىلا (دادغبب اميقم ناطلسلا لْزي مو هعم هلا> هديا

 امهشيو ةّلللا يف افلا نيرشع ريدقفت اقدح مص للا سراف فلا نيثلث ريدقت 2

 ةندابم عاشإاو حفصلاو ةرعأ ريرقت يف هتلسارم ناطلسلا رئاف ةّللا يف 0 _

 نيمدقملاو ءارمالا ةفاك كلذ ىلأذ لامعالا اب حلصيو لاوحالا امبعم مقتست ةعداومو

 هعج يف لصوو رابنالا عطق لاخلا فرع املف ٠ هيلا اوضهنو هرمال لاهتالا نم اوعنتماو

 لزنم ناكو مهنيب برملا تيشنو ضعب ىلع نيقيرفلا ضعب لمحو مهئازاب راص تح
 مهيلع اوُدحو مهليخ نع كارتالا لجرتف لاجملا رسع لحولا ريثك ديزم نب ةقدص
 ىقثلاو ةقدص باحصا كلذ لثم لعفو حامرلا اوعرشو حافصلا اورهشو ماهسلا اوقلطاو
 كالملا ىلع اوفرشلا دقو مهويخ تكس دك ماهبسلاو هباعا ىلا ةقدص رظنو ناشدحلا

 انءعطو فويسلاب 52 مايسلاب م مهفاتكا اويكرف اومؤرنا دق مهنا كارتالا نَظو

 ملو هلاجر هوجوو ةلمحلا يف ديزم نب ةقدص ريمالا لتقو 00 3 اواتنتف حامرلاب

 دق ناطاسلا ناكو ٠ لجولاو فوخلا هبلق راطتساو لجالا هامح نم ريسلا اّلا مهنم تلفي

 عماج يف ةم ةنطاملا ديب دهشاسملا دودوم ريمالا ىلع برما بئرتو شما رييدت يف دما
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 ةنم اًقوخ بلح ىلا ناوضر كولملا رخغ كلملا هنع داعو لصوملا ىلا ىلداج داعو
 هلاصف ناكرتلا يف هقفتا يذلا لاماب هبلاطو ىترا نب يزاغ ليا نيدلا من ىلواج ذخاو
 دعب امف اهب هل ماقاو اهيدي نا ىلا اهيلع هناهر ذخاو هيلا اهعفدي لج ىلع

 نم ريثك قاخ يف مورلا دالب ىلا هباحصا يدقم ضعب ذفنا نالسرا حث ناك دقو
 ماشنلا ىلا نيلصاولا جنرفالا نم هعم نمو دنميب ىلع ةّديطنطسقلا كلم داحنال ناكرتلا
 جمتجا ام ني_ةيرغلل عمتجا املف مورلا ركاسع نم هدشح امو مورلا كلم ىلا 5

 تناةعينش ةرسك مهورسكو ج جنرفالا ىلع مورلا رهظتساف اوقتلاو فاصملا (867) اون

 باوصا لصفو مهدالب ىلا نيدئاع مينم يقابلا ملاسلا رقت مالا لتقلاب هيك 7

 ميلا نسحاو مهيلع علخو مهعكا نا دعب مهنكاما ىلا كارئالا نالسرا جلق

 ملف اهب دئطاو اهلها .لساز لصوملا ىلع لزنو ةمحرلا ىلا هواقس ىلواج داع الو

 نم ىلع ُهنم نامالا ذخا دعب هيلا اهومّلسف اود ةامارملاالو اهنع هل ةعفادملا منكي

 هدنع اميقم لزي ملو دمحم ناطاسلا ىلا هرّيسو هيلع ضيقف اهلخد دق جت دلو ناكو ةتوح

 لاقيو مورلا دالبب هببا ةكلم ىلا داعو ه0” ةنس لئاوا يف ركسعملا نم بره نا ىلا
 هدعب ةكلمملا ىما هل ماقتساو هلتقو هم نبا ىلع لمع اهيلا لصف امل هنا

 همركاذ هلمع ةيحان نم يناكرتلا دمهفصالا ريمالا قشمد ىلا لصو ةئسلا هذه يفو
 هجوتو ءاقلبلاو لابلاو ةارشلاو بآمو ىموم ىداو هعطقاو هِّقات نسحاو نيدلا ريهظ

 اويهنو اومسو اسهيف اولتقو لاهتالا هذه ىلا اوضهم دق جنرفالا ناكو هركسع يف اهيلا

 يقب و مورلا هبالو عيمجحو ساويسو ةيوقو ( ءاضيب ةنيدم يا 5 قا لصالاو) ارصقاو ةيراسقو

 لخدو ىضح دمحم ريزولا هيلا ذفن ملف . نالسرا جلق هدلو يلو تام ًاملف اجب دبتساو اهيف
 ' 4 ويزولا رزوتساو ةّدِم يقب و نيقرافامم كلمو همه ةنس ىلوالا ىدامح +٠١٠ يف نيقرافايم

 ناكسو درعسا نم رمحالا عبسلاو دمآ بحاص ميهربا ريمالا ركب رايد عيمج ءارمإ هتمدخ ىلا رضحو
 يلاميلسلا شاترمح هسا كولمم نيقرافا.» 4 ولا ماسحو خوراش رمالاو و قنرا نبا

 ةيطلع ماقاو . نيتساب ةئيدم هعطقاو دمحم ديلا هعم لخاو نيقرافايم نم جرخو هكباتا 0

 ادن دمحم ناطاسلا كوله هواقس ىلواج :فارنؤن لهو يانا لت داعو ركأسملا عمج

 كبات| هيلع ىنو نيقرافايم ىلا هتوباث لجو يوح ةهنس يف روباخلا يف قرغو اهوهنم داعو 0

 سمالا هدلو دوعس ناطاس فطفنو ه4 ةنس ىلا اج انوفدم يقب و ناطلسلا ة قب ةفورعملا ةّسقلا هذه

 لأ ةينوق. ىلا هلمحبل ذمآ ىلا هلو هتوبات ر جرخاف ةينوق نء يواعلا راجيلاكأب نيدلا ءاج ديدسلا
 ْ ناطلسلا لحرو ةئسا ةئسلا كلت ف جرخ ( ناللا) نامل كلملا نا قفناو دوعسم ناطاسلا هدلو

 (ها/» ةنس ينعي ) نالا ىلا اج وهف نيقرافايم ىلا هدف نيردلا طانج ديدسلا ريمالا داعف ةينوق نع
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 ماقاف هتبلط نم هسينآو هتلسارب لفجي ملف هيلا ماسنلاب ( اميقم هيخا قاقد كلملا ةافو
 ةدم اهل اًقباضم اهيلع

 هركسع نم ةرفاو ةعامج يف قرا نب يزاغ ليا نيدلا مج ريمالا هي هيلا لصوو

 نداه نا دعب هركسع يف هيلا لصوف ناوضر كولملا رخف كلملاب اهيلع دجاتساو ناكرتلا

 هدعب رشاب لد بحاص نياسوج فرعو بلح نع لصف املف .ةيكاطنا بحاص ىركتط
 ةبحرلا ىلع ميم ىلواج لزي ملو ٠ اهتاهج عبمج نم اهنامعا ىلع تاراغلا لصاو بلخ نع
 ةفورعملا هتدايز تارفلا دازو ناضمر ربش نم نيرشعلاو يناثلا ىلاو جر لوأ َدْنم

 ضعب نم ةأطاوب دابلا روس نيبلاط (85') اودعصو قيراوزلا ىلواج باحصا بكر
 'هويهتف دلبلا اوكلمو روسلا اومجه لب مهأطاو نم عم سما مهل أّيبتي ملف دلبلا لها
 نماو تبتلا عفرب ىلواج سما مث ةبوقعلاب مزال اوحرختساو هلها نوال اورداصو

 رهس نم نيرعلاو نماثلا ف مانا ةدج دعب ةعلقلا مّلستو مهزانم ىلا مهدرو سانلا

 هَندنَغ 0 مايا لعب همأع ضيقو هفلجتساو هيلع اهبلاو رمح عاطقا رقاو٠ + نانستو

 فرصتلا نم نكسب لو هواقس ةلمج يف شاترا كلملا لصحو ةعلقلا يف هلقتعاو هنم هركناف
 خارصتسالاب اّلوا ناملس نب نالسرا جلق لسرا دق يللاولا اذه دمحت ناكو ٠ هسفن يف

 ربخ هفابو هركسع يف ةبحرلا وحن هجأوتف دلبلا نع ىلواج عفد ىلع ةنوعملا بلطو هب
 لزنو ىلواج لحرو ٠ ىلواج ءاقل هتين يف نكي ملو )١ ةيناسمشلا ىلع لزنو داعف اهحتف
 اودصق مها قفن اف ناوضر كواملا رخف هعمو لصوملا ةبحان ىلا هجوتلا ىلع مزعو نيسكأم

 افيص نامزلا ناكو لاو نم عساتلا سمخلا موي يف ناقيرفلا ىقتلاف جلق ركسع
 حلق, كسع لجو نيقيزفلا ليخ رثكا كلف ٠ ءاضمرلا ت 595 0 ةدقو تدتش دكعلا

 ادع فيسلاب هبرضو ةلمحلا يف نالسرا جلق ىلواج دصقو ىلؤاج ركسع ىلع نالسرا

 براا تقو دمآ بحاص ةنع لصفو نالسرا جلق ر 1 مزوناو هبف رث وت ملف تابرض

 م طقسو نالسرا جلق ب نارا يف فسلا عقوو ن نوقاملا مزاد نيقرافامم بحاص عم

 ؟) كئاه دجو مانا دعبو رهظي لو ء ءاملا يف كليف روباخلا يف ةعزهلا عم

 ةيئامدلا :لصالا يفو ١(

 ناك يذلا) دمحم نيدلا ءارض ريزولا ذفن 54 ةئسلا يف نا: هخيرات يف قرافلا لاقو (؟

 هيعدتسي شملطق نب ناميلس نب نالسرا جلق ناطلسلا ىلا ةّيطلم ىلا (نيقرانايب قاقد كلل هر '
 ةيطام مورلا دالب حتفو هاش كلم دنع نم درو دق شملطق نب ناميلس كلملا ناكو نيقرافام ىلإ
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 هلّثكيو هبعاسم ليج نم هفّاكتي امب انيلا دمحتساو اهةلتعاف ديدسلا يأرلا ةمصع نم

 بتكو ىلات هللا ءاش نا هياط نبدا ام رئاس نم هبف ماتهالاو زازنهالاب
 ٠ ةئس ةدعفلا يذ يف اها يلاعلا صال اب

 دمحم نيدلاو اندلا ثانغ ناطلسلا . 5 تعباتت ةئسلا هذه يفو

 يظعب سلبارط بحاص راع نب كلملا رخفو كباتا نيدلا ريهظ نم هاش كلم نبا
 لحاسلاو ماشلاب نوصحلاو لقاعملا كلم دالبلا يف داسفلا نم جنرفالا هيكترا ام

 ”ضححلاو خارصتسالاو ه هيلا ةثاغتسالاو سلبارط رغد رغت ةقباضمو نيملسأا يف كتفلاو

 ىلواج ريمالا لابلا مانع فرع ل ناندظللا بدلف٠ ةنوعملاب سانلا 7 ىلع

 ”ددكل) كارتالاب نم تشك ركسع يف اريك هركسع يدم نم اًديماو هواّمس

 لصوملا بحاص شمركح ىلاو ديؤم نب ةقدص ةلودلا فيس ريمالا ىلاو دادغب ىلا

 امو ةبحرلا ملبن هداحتاو هداعسا يف ةغلاملاو داهللا ىلع لاجرلاو لاملاب هتيوقتب

 سمتلب لصوملا وحن راسو ديزم نبا هعفادف نيناكحملا ىلع هرما لقثف تارفلا ىلع

 اهبهنو نسلا ةعلق ىلع (85) لزنف هنع فقوتف هيلع هب عفو ام شمركج نه

 حابتساو هواقس ىلواج هب رفظف هئاقل ىلا شمركج جرخو ريثك قاخ هيلا عمتجاو
 ذفناو هابا شمركج لتقو هءارو هجوتو اهطيضف لصوملا ىلا هدلو مزهئاو هركسع

 ةدجتتسي شملتق نب نالسرا جلق بتاك كاذ هدلو فرع املف٠ لصوملا ىلا هسأر

 شمركج ناكو هيلا هدي يف يتلا لاممالاو دالبلا يلست هل لذبيو ةيطام نم

 هتبالو يف الداع ةّعرلا يف ةروصلا ليمج ناكو لصوألاو ةريزجلا نم (ميلظع الام عمج دق

 هيلا هب بتك ام ادع نب نولي و كالا هثلابا لامعا يف فاصنالاب اروهشم

 1 نيببصن ىلا لصوو هركسع يف هون راسو هسمتلم ىلا هباجا شمركج دلو

 ضعب يف ناك نال نيسصن ىلا نالسرا جلق لخدو هيلا راسف لصوملا نم شمركج نبا

 0 براقت كو ٠ جنرفالا ىلع ةناطنطسقلا كام داحال مورلا دالب ف همقأيو هركسع

 موقب جلق باحصا نم موق رفظ نيقيرفلا عئالط تقتلاو هواّتس ىلواج ركسع نم جلق

 دقو جلق ركسع بلطي ىلواج لحرف. اضعب اورساو اضعب اواتقف ىلواج باحصا نم
 روباذسا ةيحان بلطو لق يف ناو مورلا دالب نم هركسع ةّمقب يعدتسي ذفنا دق هنا فرع
 سمش كلملا لبق نم اهيلاو ادمح لسارو اهقياضو اهيلع لزنو ةبحرلا ىلا اهئم هجتوتو
 دعب قشمد نم براهلا ةلودلا 4 نب شرا كللا هدنعو ) قشمد بحاص قاقد كواملا
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 عفرو هءادز ىلدلا ىوطو حدصلا كويدلا تدرعو حبصلا نيد املف ٠ مذو ىلع س

 رصنلا شويج تّدعو نيرذنملا حابص ءاسو نيردلا لاداو قا هللا رصن ”هءاول رجفلا
 ةعلتلاب ةنضحتملا ةففلاب اوطست ةدعاسم نه اظتلاو رفاظنلا ىلع ةملكو ةدحار |
 لبق اوثيلي ملف روخصلا مد ىلع روقضلا ةحئجاب اوراط مهن اكو روصحلا ثلا ةوطس
 نم اورجاو اًرهقو ةونع ةعاقلا اوذخا نا اهنول نم حصانلا اهذخاو اهرب سمشلا دورذ
 لئاو رئاوملا فومسلا نم مهأطخا الو لئاو مهنم لثي ملف اًرمن ةدحاملا ةّسطابلا ءامد

 همسن نم را الو همرض خفا 06 قبي ماف اممدر ىلع ةيفعتلاو اأممدهب لالا يف انرماو

 لاق نمم ناك يذلا ثوغاطلا لوو تولاطلا س أر شاطع نبا 7 ىكأ ىلع ”ردمالو

 ”ةلثم هب نورقملا هدلوو هانلعجف )١« راَثلا ىلا نوعدي معَ مهانئلءجكو » : هيف ىلاعت هللا

 اذه نيملاعلا بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطتق راصبالا يلوال ًوربعو راظنلل

 تنحاو ثعو ت تّدت ينلا ةنعتلاو نيملا رهدلا نم-ايلال ل يتلا ة ًتعلاو نيبملا حتتفلا

 يف ةعصانلا اندئافقع تاكرب نمالا كاذ امو تّمظو هلؤسرو هللا ءادعا ىلع ةمقنلاب

 ةحصانملا لضف نم اهضرف يف ةمزتلب امو اهدحم هللا رهاظ ةسانعلا ةلودلا ةالاوم

 سوسو يحاوملا لك فاونلا ض خارتعا نم ينو يداعالاب وطسن نحل اهيف ةعباشملاو

 نم اهب عفرتد مالسالا ادي 1 يتلا لرشبلا هذهو ٠ يداوبلاو رضاوملا نم ءامهدلا

 اميسال ىفدالاو ىصدقالا يف اهرشنب انرما (84”) مالعألا نيئفالا يف اهركذب ةداّشالا

 ةلودلا رع ريمالاب انمهناو أتميو اهلثم رشي نم ىلوا اهناذ اهدح هللا رهاظ ةزيزعلا ةرادلا
 نم هلبق نم بدنف هّدج هللا ىلعا يوبنلا زيزعلا ناويدلا ىلا ةزاشبلا هذه لاصيا ىلا
 ريمالا اذهو ةمعنلا هذه ردقب فارتعالا نم هردصن نحن ام هملعيو ةمدخلا هذهب موق
 ىنغاو المج اًئسح ءالب اهيف ىليَأف ةعلقلا هذه ةرصاحمل اًرخاو اّلَّوا نيبودنملا نم ناك
 ىرشبلا هذه عالباب هانرتاو ةبازملا هذه . هانصصتخا ام كلذلو اليدع هبف 4.دجت متانف

 نم ملي ةبومللا ةاايلتمملا راقملا ىلا اهئاقلا يف ىريزولا ماّتهالا ىلع م لاوعملاو: ةّنهلا |

 نم انفلزيب ام تامهملا بجوا نم نيدلا زازعا يف ةاعسملا اندنعو تامدخلاب اهتضهن قدص '

 ناو يظاحالا مك دبألا ىلع ةماسنتلا رثآلاو دماحملا نم انل ضرفيو يضارلا فيتا
 نم نسحتس الو دود ىتح نيءتم هللا اهت ةلونبلا له رك ا ملا قح يف مدقْت :

 نّكمو اهقنتعاف ةمركملا هذه ماتغا نم ىلوا ريزولاو نيب ”رثا هيلع ةراشبلا هذه 2
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 نم ةعلقلا هذه: لت مل لاوحالا هذه لالخ يف انكو دمتعي ام ريبدتلا يئاص نم انا

 دِلا نم ,ةياغ لك ىلا اهياع قييضتلا نم نوهتني دنملا نم نيدلا ةبمح مهْزهت .ةفئاط
 لكي مف نودعقيو مهتلواصمو مهتلوازا نورتشتيو مهترباصمو مرصاح ىلع نو رذوتمف

 داوزالاو ريما مهتناخو داوملا منع ءتعطقنا ىتح دعصمو 0 لك نودسيو ٍدصرم

 انرماف ناذةتسالاو رامئتسالا دعب نامالا مكَح ىلع مهضعب لزت نا ىلا و راطضاو
 مضتعاو ةلزانلا ةئفلا نم هولخ ةملقلا نم لع مآشو مهبرعم نائاو مهبرست ةيلخت
 يه ةَلُقْلا هذهو ةئاسنلا نم هباحصا ب عم نالاد ىّتست ىزرخا هلق شاطع 5

 ناك ام' اهنلا لقت دف اهنزحاو اكلسم اهرعواو اهئدحاو ةعلقلا نم عضاوملا عنم
 مايا اهب .اوثيلي نا ىلع ةريخذلاو حالسلا نم هب رهظتسي ام رئاسو ةريما نم 0

 ةطاسوب كلذ لك اولوحتيف نيلوالل لذب' ام لثم نامالا مهل لذبيأو اولزنيف ةدودع»
 نم مهنتي ام فالخ ىمالا نطاب يفو نيواودلا يف نيمدختسملا نم مهكذ انمدق نم

 امو «تتاكمو تام ىلع كتي ةعاّقلا نم ملس ام نا اورذق مهنا كلذو نالعالا
 ليما كلذ نم مهنكمتب نولص وت مل هعياطمو هول هاو رجك ا/دلقل حجري عنتمأ

 مهدنعو ةلكالا نم لزن نم نوم اوفُك دقو اذه ليلا ضعبب انآ ”هوملس امأ ةقرتم ىلا

 ةعلقلاب لاخلا يف انرماو اودمتتعا هماعو اودمع ال (طفف ٠ .كاضلا نم يف ة نأ فافكلا

 مث !ًولخ .اهولع اكن اك :اولغ اًيِهاَس ذلصو نبت كيل اعد ىيشتلللا

 ملف نيح ىلا حاتملا نيا مقاس ىتح نيدلاو كلملاب نيرداغلا نيمدختسملا نم انمقتنا

 كلذ قفاوو ٠ بوبصحم نيتشالا ىلع ءاقثشلا نا بوحصم الو بحاص مهنم تلفي

 | تحملت .ناسللاو لطلا اّلا اوباف نالاد نم موقلا يقاب لوزتل دعوملا لولح

 هللا درب (84' ) نمو ىلاعت هللا لاق اك اوراصف نايصعلاو د اورهظا كلذ
 مهل مهرلق رمي 3 اهلا درب |" نيذلا كلالوأ ايش را نم 4 كات نلف ةتنف

 ديرجت ىلاعت هللاب انرختسا كلذ دنعف )١« ”مظع باذع ةرخالا يف مهل يوحي انندلا يف

 انمأو مثال ةمول هيف فاخن الو مئازعلا سفنا نم اندنع وه يذلا داهملا اذهل ئازعلا
 ةجلا يذ يف: ءاثلثلا موي ةررك ذملا ةعلقلاب قادحالا ىلا ةروصنملا ركاسعلا نم انرضح ني

 اذه ةّشع ةشوانم ترجو نيدرجتم نيرتشن» ءاقللا قدصلو نيدشتح اهنانفل اولزنف
 نودحلملاو مضا ىلع كلت مهتليل نوملسللا تابو موقلا كانلوا نم ةّدع تنختا مويلا
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 دّرفتلا نم انّلجاو مانالا رئاس نود نم اهب امّضتخا ىلاعت هللا نم ةمعن اعد لطابلا ّفناو
 نم ديزما يرتيو همعن ردق يزاوي ادمح كلذ ىلع هلل دمحلاف مانسلاو ةورذلا يف اهايازب

 هدادضا عقو مدام عفرو نيدلا زازعا نم 4 رس ام ىلع هلل دمحلا مث همك داوم
 هيون ةدسافلا لوقتلا اوُورتسا نيذلا ةدانعل نيضهانملا ةينطابلا 3 لاصتتساو

 نم هوقفل اع علو اءوزه هللا (88') نيد اوذفتاو موليلاضاب اهووهتساو مبليطاباب

 م ,حونملا هنلا نم هبابسا ًايهو حوتفلا حتف نم هللا ىنس ام امّمس ميليواقا فراخز

 ف ىذق كتناكو حض اهنف ضاب لطابلا ناكو خدبو لبحلا اهب خمش يتلا رذءاش ةعاق

 ةرارشلاب مهيلع ادييشرمو كلاهملاو يواهملا يف نيملسلاب طّروتلا ىلا امسو كلاما نوع

 لالضلا جردم يف هلّقع راط يذلا شاطع نبا اهنفو ٠ كلاسملا نم هنوحني اميح ةراكشلاو

 ةَلع يذاكالاب نوحشلا رفسلا ذختيو ةلضم ىذهللا جب سائلا ىرُي ناكو شاطو
 محو تكفس ءامد نم مكف اًررغ مهلاومأ لحتسيو | رده نيملسملا ءامد حيبتسي و

 مهنم نكي لولو تكردتسأ اف سوفنلا اهتعر تارتو تكلهتسا ٍلاوماو تككيتتا

 ةعبلخ مج جاردتساو ٍملدغ سانلا صانتقا نم ناهفصاب مهرما نادقت دلي ناكامالا

 رايخو مثلا نايعاب ء هدب ىلع ادوع مهكت مث ةعماش تق ت تايوثتلا عاوناب مها مهلتقو

 تانها نم اك ريغ ىلا ءامدلا تان نم ىصخي الو 5 هج ام مهتقاراو ء ءاملعلا

 انياع محن ناك ضارب اهل زيمش نا ملسلا ن هرع هللا امو ضاعتما يا اهل مالسالا ضعت

 هذهو ٠نيصلا ىلاولو امتدها يف لولذلاو بعصلا كزو نيدلا ىح نع لضانت نا

 ناكحف عاطتنالا لك ةّنطابلا سواؤر اهلا عطقا يتلا عالقلا تابعا نم تناك ةغلقلا

 ىلا ريطلا عوجر داسفلا جتاتن اهيلا عجرتو راطقالاو تاهجلا رئاس يف اهنم لئابللا ثنت

 نود رصبلا ةساح اهنم (لائت) يتلا سمشلا طانم لثم ةعنملاو ةزعلا يف يو راكوالا

 يهد اهناكو٠ . الملك اهترصاح يف رثدلا ددعلا دعتو الباك فرطلا درت نشللا سلا

 يه يتلا ناهفصا ةدلبل ”ةباقم ةفصلا هذه يهف قلاح نم لبملا ىلع تازن قهاش يلع

 نحنو ءاوهالا فالتخاو نتفلا جامتها نم ار دالملا ىلواو ءاوثلا رادو كلما رم

 ةديكملاو ةلبملا نم يأرلا 0 ام ىلا اهرما رب دنو ةديدملا ةدلا هذه لوظ اهب مين

 ارئاك ايف مت دش مهيلا ينصت ”رفن نيواودلا (88") باحصاو نيمدختسما نم انمامأو

 ابا نوموو مدد امريخأتو مراد ام ضقن ىلا مهركمي : نواصوتي نيدلا ةفلاح نم هيلع

 حضت او دقتعلا موقلا نم نابو دمالا كلذ نود لواطت ىت> مزلثو لقت يتلا حئاصنلا نم

 + ث٠
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 لزنتسيو ربانملا (827) ىلع اريل ةكلملا لامعا رئاس ىلا اهيف لالا فصوي حتتفلا باتك

 ناطلسلا بتاك يفاهفصالا رم نب رصن وبا باتكلا ريما رضاحو رداب لك ةفرعم يف
 اترك ذو ةروهشم ةفوصوم هئاشنإ يف هّنح ءاضقو ةروكذم ةفورعم ةباتكلا يف هتغالبو
 ىلع هب هللا نم امو ةعلقلا هذه لاح حرش هيلع ف نم ملعيل عضولا اذه يف ةنودضم

 ناونعلا دعب اهتخسنو اه نيميقملا ةَذاو اهلها رش نم ةحارلا نم دالملا كلت لها

 ريهظ مالسالا فرش نيدلا دحم لجالا ريزولا وهو ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ءارغطلاو

 ىضر باطما نب دمحم نب ملا ةيه ىلاعملا وبا ءارزولا رخف ةمآلا ءاهب هللا يعز ةلودلا

 00" نابحاو هدسهتو هديب ماداو هباقلاو ريزولا ءاقب هللا لاطا دعب م نينمؤملا ريما

 نع مككتم دقي نم اونمآ نيذلا اهأ قالا هلوقو لوقي ىلاعت هللا ناف هديزم هدئاوع

 | ١ رقلتلا ىلع أ ل ةلذأ ةنوبحيو مم موش اللا قب فْوَسف هنيد

 هللاو ءاشي نم هنتي هللا لضف كلذ مثال ل َنوفاي الو . هللا ليبس يف نودهاجي

 يف كواملا لوطأ هب انرص ام لضفلا اذه نم دمحلا هلو هللا اناتا دقلو )٠ ٠ "هيلع ”عساو

 اسأب هل ةظيفحلا دنع مهدشاو اعامتاو ًاعاشا هعرح نع بذلا ف مه زعاو عاب مالسالا

 ىلع مهاقثاو ءاحلا نيبملا قملا رافت يف مهدصقاو سايل هيف ةهبشلا نرد نم مهرهطاو

 اديقع دا كلذ يف رمل انُمازع هجّتت الف ءاحناو ”ةءاطو ريثما نيدلا ءادعاو هللا ءادعا

 ًاعدج قلا اةدعاو يرولا دانزلا نم انحد_تقاو ”يرفلا انيرفو لَّصْفللا انقّطو لصيفلا

 هيلع انيبل اندنع لبملا اذه ناكو ل ناطاس اي : هل لاقف يورلا ٌهم.و هغارو ناطلسلا دعصو لبحلا
 قئامو رانيد فلا ىفلا اهيلع قفناو اهائبف ناطاسلا بلق يف اذه تبثف .اهركذ ىقبي و اج عفتنن ةعلق

 ناك ةملقلا هذه ىلا اورظنا : نولوقي ناهبصا لها ناكُد اهكلم ٌّىح شاطع نبا اهيلع لاتحاف .رائيد فلا
 ىلا داع , امل يورلا ناكو . دحلملا اذه اهرما ةّماخو رفاك اهئاشب ريشملاو باك اهئانب ىلع ليلدلا

 : هب تيفأ نبش دجا ملف ”رهاظ وب مالسالاو مظع دلب وهو نا اناا اترظن ىلإ : ( لوقي ) هدلب

 ايكلمو شاطع نبا اهيلع لّبحت هاش كلم تام لو ةملقلا هزه ءانب نيخ مهلاونا هب دقتاو مهرج

 نبا خلسو ةدعقلا يذ ىف هدلوو شاطع نبا لتقو امدهو ةونع اهحتف مث مع ةنس سع قنثا امج ماقاو
 ١ تماامو قكلهف ةسفن رهاوج اهعمو ةعلقلا ىلعا نم اهسفن هتحوز تقلاو هباحصاب لش شاطع

 رهظاف هبهذم لجال هلتق داراو كب لرغط ناطلسلا هذخاف امنبط هرما لوا يف ساطع نبا وبا ناكو
 ةلاسر عمحو هرها صو يرلإب مهمدقتم ناكو يروباسنلا يلع ابا بحاصو يرلا ىلا ىش.و ةبوتلا
 ةءلق كلف دمح| ُهنبا ءاجو يرلا دالب ضعبب تامو ةقيقعلا اهامس بهذملا اذه ىلا ءاعدلا يف
 نوواك
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 تكتل ١ ةأ تكتل

 هايد هيك

 رابخالا تبتناو فوع لبجو ناروحو داوسلا لامعا يف جنرفالا داسف دياز اهبف

 ناورتلا نم هيلا فاضنا نمو ركسعلا عمجف كباتا نيردلا ريهظ ىلا اهلها اوكّشو كلذب

 يف ابهنم ضهن دق روصب يلاولا كلما زع ريمالا ناكو .داوسلا يف مّبخو مهب ضبنو
 و ناك نم لتقو ةضبر مجهف جنرفالا لع نم نيت نصح ىلا هركسسع

 نصح ىلا كباثا ضبنو ةيربط نم هيلا ضهنف جنرفالا كلم نيودغبب ريخا لصتاو

 هف ناك نم لتقو هكلمو هلتاثف ةحئرفالا ناسرف نم ةعامج هيف ةيريط نم برقااب

 آد ةمحان ىلا ركسعلا عفدنا هلم اوبرق 8 هيلا جنرفالا داعو نادملا ىلا ا

 207 نيملسملا سوفن تيوق دقو ءاقثلالاو ففاطلا ىل» اومزعو نيرتلا عئالط تغقالتو

 ىلا اوقحزو ةسنلا كلت ىلع٠٠ ءاقلل بهأأت دقو ركسعلا بكر مويلا كاذ دخ نم

 ريهظ داعف 2 لل اهنم مث ةيربط ىلا نيدئاع اواحر دقو مهوفداصف ميمي عضو

 قمح ىلا ركسعلا يف كلذ دنع نيدلا

 دمحم نيدلاو انندلا ثابغ ناطلسلا ماّيهاب ةنسلا هذه يف ةرصانتم رابخالا تناكو
 يف دحلاو ناهفصال ةرواحملا رذهاشب ةفورعملا ةينطابلا ةعاق ةرص احم هاّس كلم نبا

 كاهل ا ءاييستلانمداللا 0 داسفلا |بابسا معا

 ىلاعت هللا هحنم نا 4 اهشباضمو افتلع لدي اى ةركلاو ةوَدلا ف ةهانتملا ةريدلا

 ةينطابلا نم اهبف ناك نم لتقو ١ رهق في.لاب اهكلمو اهيف نم ىلع راهظالاو اهحاتتفا
 ًاشْنَأو )١ ٠ اهاها نم ثوثبملا ءالبلاو اهنم لصّتملا رشلا نم ملاعلا حازاو اهمدهو اًرسق

 هلو نيو |"ريص ينطابلا ( ذك ) ساطَفب فورمعملا كلملا دبع لتق هنا خب دازنلا ةدبز يفو ١(

 ثايغ ناطاسلا ناكو٠ هب كتفي نم هيلا ثعب الا ةلرق هل ماع الو ةلوص هل ريماب عمسي ال سأبلا
 برقب هو ناح ةمعاف ضيا حتفو مهاودع يف طرق ةّينطابلل ضغبلا ديدش نبط دسحم نيالإلا

 ةش.يف ناو. ... .اهذغنا لع فرشاف :توللآ ةزضاع نيكريش راللسهفسألا سلا لارز نإ

 توكل ىلا ٍيلواح دا هعمو ناطلسلا سزو كاملا "3 ريزولا نب دمح | كلما ءابض راس“ ةه٠ء١

 امالول تبول فق ىلع فرشا ريكر يش ربمالا ناو . . . . ةميظع ةلئقم مهنم اواتقو ةينطابلا اومزهف

 ضبف ُ تول نع لحرف ربكر يش ردمالا 0 دومهسح هدلو ةءالوو ناطلساا ةافو نم قت[

 مرو مرثكاو اولا دهزا نم ىلاعت هللا همحر ناكو ربكر يش نب رمع هدلو لتقو هلتقو هيلع

 كلم ضع نا اهئانب 67 2 90 ناللسلا ا هذه رذ هاش ةعلق نا : يزوحلا نبا طبس لاقو

 دعصف دويص بلك هنم برهف ديصلا موي تاذ و جرخف مالسالا رهظاو ةلاسر يف هيلغ درو: مورلا



 لا ول

 ' مييقل مهب سحاو ةنم اوبرق املف هيلا لوصولا نم اونكسمت ىتح روسلا يف ابقن اوبقنف
 (اذك) مد هلها رود ضعب ديري لَها يف هسفنب كرف هفوج يف ةنعطف مهضعب هبلا بثوف
 كلملا راعشب اودانو ةّلقلا ىلع حئاصلا حاصو تامو ةعاس شاعف ةيناث ةنعط رخآ هنعطف
 اولتق نم اولتقو عضوملا مييلع اوكلمو روسلا نم هبحاصو هدالوا ءاخف ١١ ناوضر

 .اهنم قاطاف ةدم كانه ماقاو رزيش ىلا هجوتو بعالم نب فل نب حبصم هدلو ملسو

 متتنلا يال ناك خا ةعمو اهيف اًمماط ةعئاكلا هذه بيقع ةيمافا ىلا يركتط لصوو
 ةنع لحرف هيلا ةمفد ايس هل رَّرقف هدي يف اًروسأم اوناك ىنيمرسلا ىعادلا

 اهلا دصقو ريثك_ر كسع يف شملتق نب ناولس نب نالسرا جلق لصو ةنسلا هذه يفو
 لصوف هيلا اهميلستل ةنوعدتسي ناري نوميقملا شمركج باحصا ذفئاف اهنم اميرق لزنو
 بجوا اًنضرم ضرمو مايا ماقاو داهملا ىلا هلوصوب سانلا رشبتساو مهنم امّلستو مييلا

 نم تافا يذلا سءالمنب حيبصم ناب ربحا دروو .نارخب هباحصا ماقاو ةيطلم ىلا دوعلا ُهل

 يف ةعمطاو ةبمافا ىلا دوعلا ىلع ةْضَّرحو ةكاطنا ىحاص ىركتنط ىلا اجتلا ةيمافا ةبون
 كلاثلا يف نامالاب اهمّلست نا ىلا اهتباضو اهيلع لزنو اهيلا ضهنف اهب توقلا ةّلقل اهذحلا

 ةبوقعلاب ةلتق هدي يف ينطابلا ينيمرسلا حتفلا وبا لصح ملف ٠٠١ ةئس محلا نم رشع
 توقلا ناكو نامالا نم لذب امب محل في ملو ىرسا هباحصاو هعم غئاصلا رهاط ابا لمحو
 مهتلطاف مه ةولذب لاع مهسوفن اودف نا ىلا هدي يف ىرسالا لْزَت لو ةيمافا نم ذفن دق

 باح ىلا اواصوو

 دنع امتدهاشأ ارض ىلا ركسعلا يف كالا نيدلا رابظ ضم ةنسلا هذه يفو

 ةفاك ىلع علخ دق ناكو اهل بورضملا لجالا ءاضقنا دنع اهب نيميقملا يديا نم اهميلست

 ثيحب بكارملاو لويذاو بايثلا نم ةلّمكملا علخلا ركسعلا لثاماو نيمدقملاو ءارمالا

 ةيغر تفعاضتو كاذب ربخلا عاشو هيداياب فارتعالاو (82) هيلع ءانثلا فعاضت

 5) ىريدب ىلع لصح املف هتلمج يف لوصحلاو هتعاط ىلا ليملاو هتمدخ يف دانجالا

 هررق ام امل ىفوو كلذ ىلا امهباجا املاجرو امهيفكي اعاطقا (اولفو نينتكشون عطقا )

 جربلا ب مدقت امس ايعم
 يقب و اهللع نم لّوا وهو ةوعد راد محل ىنب دق ناوضر ناكو : يزوملا نبا طبس لاقو ١(

 5٠٠ ةنس مهنم جنرفالا هذخا ٌّقح مهيديا يف نصحلا
 جلا امهينكب اماطقا ىرصب ىلع لصح املف : لصالا فو (»



 نصت - 2 5

 2 لل 0-5

 ركسعلا ىلا ديسملا بوصتساو يأرلا كردتسا مث.اّلَوا امهرما نم حرش ام ىلع جنرفالا
 . ةنم اسيرق لزتو نالقسع رهاظ ىلا (817) لصوو هيلا راسف دامملا ىلع داضتعالل يرصلا

 ةجلحا يذ رشع عبار يف ناقيرفلا ىقتلاو نالقسع اودصقو اوعّمجتف ربا جنرفالا فرعو

 نالتسع يلاو اواتقو نيملسملا ىلع جنرفالا رهظتساف نالقسءو افاب نيب امف ةنسلا نم

 ىرصب ىلا قشمد ركسعو نالقسع ىلا رضم ركسع مزهناو نيمدتملا ضعب اورساو

 داع الو (نييراقتم اوناك)نيكرشملا نم اواتق نيذلا ءازاب نيملسملا نم اواتق نيذلا نا ليقو

 ةرصن نم ادني ال يبلطا نيكتياو شاترا كلملا دحبو ىرصب ىلا ركسعلاو نيدلا ديبظ

 ىرصيب نايقلا 1 رغتو ةدم ان اماقاو ةمحرلا ةمحان ادصق دق اهل جنرفالا

 امهحارتقا 0 ملستلاب اهل ةلهأاو نامالا ةنم ناملطي نيددلا ريهظ نم ذك نيكحتشاو

 ىرمب الس هادم دعولاو هاهتنم لجالا غلب الو امهنع لحرو نم ”هاسمتتلا ام ىلا باجاف
 هيلع اماقاو كلذ ىلع دازو عاضطقالاو نامالا نم امهدعو اع امهل ىفوو اهم ارو هبلا

 هنا اة

 ةثاعبراو نيعستو عسل ةددم

 نيب ايف )١ لاملع نصح ةرامع يف اوعرشو ةيربط داوس ىلا جنرفالا جرخ ايف
 كباتا نيدلا ريهظ فرع ملف ةناصخلاو ةعنلاب ةفوصوملا نوصملا نم ناكو ةّينثيلاو داوسلا
 يف ضهتف هنفالثو ىمالا كادت يعصف هيف سمالا ماقا نم قفشا مهنم مزعلا اذه

 نصخلا كلمو متيم مهلتفو م عقواف مب 57 رتافغ ىلع وهو ميج ذيل ركسعلا

 يو مهئانغو بكاأو مهسوأورب قشمد ىلا داعو مهثاثاو ماكو مهن ال7 نم هبف ام

 يف رهظ رهشلا اذه يفو .رخالا عبير رهش نم فدنلا دحالا موي يف ة ةراكلا ةباغ ىلع
 ءامسلا طسو ىلا برغملا نم هذخا حرق سوقك "ةباَوذ هل بكحوك برغلا نم ءامسأ

 باغو رلايل ةدع ماقاو ليللا يف هروهظ لبق اًراهن سمشلا نم اسيرق ير ناكدقو
 بحاص بعالم نب فلخ لتقب ربخا درو ىلوالا ىدامح نم نيرشعلاو سداسلا يفو

 بلح نم يمجعلا غئاصلا رهاط يلاب فورعما هيلا مهن ةّيئطابلا نم موق ةلتق ةيمافا
 (81) .لجر ةقفا وع هكاله دعب ينطابلا منا مكسحلا ماقم ةم ةشطاملل ماق ي ىذلا وهو

 اهلها عم كلذ ررق دقو ةيمافاب امسقم ناك ينيمرسلا معتفلا يللاب فاول ماعد نم

 ١( لاع »: هل لاقي مالسالا خيرات يفو «



 سا ا

 اسهيلع لزنو ركسعلا يف كبلعب ىلا كباتا نيدلا ريهظ هجوت ناسعش لوا يفو
 ملف. ةنم اهركتاف هنع هيلا تهتنا بابسال اهيلاو يجاتلا مداخا نيكتشك ىلع ا"رّككتم
 ىرتفا امل راكتالاو ةمدخلاو ةعاطلا لذب هيلا ذفنا هسفن يف ام فرعو ةقياضو هيلع لزن

 هل حفصف هيلع لاخلا نم قلتخا امت ةءاربلا ىلع فلملاو هيلا بسن امم لّصنتلاو هيلع ه
 اسبنع لحرو٠ هتيحان نع ةياذالا فكب.زعواو هرما (807) رّزقو ُهنع يضرو كلذ نع

 ارهب لبج نم ريثك ”قلخ هيلع دفوو اهيلع لزنو ةشفر دصقو صمح ةبحان ىلا اهجوتم
 اهلامعابو اهب نم اولتقو اهظفحتسم نم ةرعو اهلها نم ةلفغ نيح ىلع ةينفر اومجهف
 مدهو هريغو نصا يف هقارحا نكما ام قرحاو جنرفالا نم ابيلع ثدحلا نصملاو

 صمم ىلا ركسعلا داعو اهيف ناك نم لثقو ةينفد جاربا تكلمو نصحلا

 مزعو اًريثك اًقلخ عمو بلح بحاص ناوضر كولملا رخف كلملا جرخ بجر يفو

 نمرالا ناكو هيلع نيلزانلا جنرفالا ىلع رامعنبا كلملا رخف ةنوعا سابارط دصق ىلع

 ديازتو جنرفالا روج نم مهلمس ا( نصحلا هيلا اومّلس دق حاترا نصح يف نيذلا
 نم عمجو اهتداعتساو حاترا دصقل ةيكاطنا نم جرخ كلذ ىركتلم فرع املف مهملظ

 اهنع هداعبال هركسع يف كلملا رخف وحن هجكوتو اهيلع لزنو جنرفالا نم هلامعا يف
 املف .داهللا دصتل نييبلللا ثادحالاو بلح لمح نم هنكما نم دشحو عج دقو

 لتقلا عدد ليلا تمزمناو نيملسملا لجار تلف نيقيرفلا نيب برا تشن ابراقت

 ا اصلأو ناجل ىلا لفلا لصوو هتمالس هللا بتك < نماللا مهنم ملسي لو ةلاجرلا يف
 1 احم كلذ فرع نيحو ٠ سفن فلا ةثلث ريدقت ناكف لجرلاو لدخلا نر وفل

 ةسنم هلها لفجاف بلح دلب جنرفالا دصقو ار نيىلسلا نب ملال

 نم لاوحا تبرطضاو نابعُس نم ثلاثلا يف كلذو يبس نم يبسو به نم بهو
 نوكسلاو نمالا دعب ماشلاب

 سراف فالا ةرشع ىلع ديزي فيثك ركسع رصم نم جرح ةنسلا هذه يفو

 ءاعدتسالاب كباتا نيدلا ريهظ فاكو لضفالا دلو يلاءملا ١١ فرشرريمالا عم لجارو

 دارلا ىلا ةباجالا نم نكي ملف دادضالا ةرفكلا داهج ىلا داضتعالاو ةنوعملل
 امزاع اهملع لزنف ىرصب' ىلا ركسعلا يف هجكوتو داعسالاو ةنوعلا نع هتقاع بابسال

 دع اثاك اهعنال يبللا نيكتباو ةلودلا جات نب شاترا كلملا اهيفو اهتقياضم ىلع
 يزوحلا نبا طبسال نامزلا ةآرم يف اف اذكو « نمخ »_: لصالا يفو ١(
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 بيس ا 0/ . تع

 هلوصو ةعاس نايكس ريمالا ناب نيِتِرَّقلا نم درو ربخاو هلوصو دنع ةلاح هب ديبدتو هرعا

 ةمحر ىلا راصو هبحن موتحم نم ىضقو ديدش ”ضرم هل هلوزنو نيتيرقلا ىلا هركسع يف
 اًدئاز اًرورس لالا هذه. كباتا رشف هب نيدئاع اولحرو لاخلا يف هباحضا هلمحو هب ر

 هتيكج#ب قالا رب دم ناخرسف هتيفاعو همسج ىلا هئرب دوعو هتداعس ءدب ةعم ناك

 ةئسلا نم رفص لوا يف كلذو ةريزللا .ةيحان اودصقو هتردققب بابسالا بّرسمو
 سلبارط رغث ىلع نيلزانلا جنرفالا مدقم ليجنص كالهب رابخالا ثدرو ةئسلا هذه يفو

 بحاص زاع نب كلملا رخف نيبو هنيب 2 صال ناك نا دعب ىلوالا ىدامح عبار يف

 عطقي (80) ال ثيحن لبجتصل سلبارط رهاظ نوكي نا ىلع ةنداهملا نم سلبارط

 ربت دمحم ناطلسلا لوصوب ربا درو ةئسلا لوا يفو ٠ اهنم نيرفاسملا عمي الو اهنلع اهنع ةريملا

 هل الذاب هللا ابهبحاص شمركج ريمالا جورخو اهيلع هلوزنو لصوملا ىلا هاش كلم نبا

 قارعلا ةمحان نم رامخالا تدرو ةئسلا هذه يفو. اهنع لحرو ةمدخلا طورشو ةعاطلا

 لالا ترّرتت نا دعب دنواهنب هللا ةمحر هاش كلم ناطلسلا نبا قراككرب ناطلسلا ةافوب
 ناهفصاو رجتس ثرملا يلا ناطلسلل اهرساب ناسارخ ةكلمت نوكت ثيم هيخا نيبو ةنب

 رابدو ناجيبرذاو ةنيمراو هل ةنطاسلاو قرامكرب ناطاسلا مسرب اهالاو امو دادغبو اهنامعاو

 ناطلسلا ركاسع تهجوتو ٠ ربث دمح ناطلسلل .اهيلي امو ماشلاو ةريزإاو لصوملاو ركب

 ١١سيبد نب ديزم نب ةقدص ريمالا هعمو زابا ريمالا اهمدقمو دادغب ىلا هتافو دعب قرايكرب

 هسفن ىلع ةئم فال هربخ زابا ديمالا فرع ملف ٠ ضيا دادغب ىلا دمحب ناطلسلا هجّتوتو
 ريمالا هيلا لصوو دادغب دمحم ناطلسلا لخدو قرايكرب ناطاسلا دلو ٌةعمو ُهنم برهف

 ركبت ال لاح نا زابا فرعو ٠ هعم هرمأ ا يدسالا كد زم نب ةقدص ةلودلا فس

 هليسارف هشمدخ يف نوكلاو هتلج ىف لوخدلاو دمحب ناطلسلا .ةعاط ىلا ةرالإ ]|
 ةمار ام ىلا ُةباجاف هيلع هدهاع ام ءافولا ىلع هفالحتساب ةقثوتلاو ٌةنم نآمألا سنلا)
 ف فاضناف اريغص ذأ ناكو قرايكرب ناطاسلا دلو عم ركسعلا يف هم هيلا لصوو ة ةنم

 هملع ضيقو هدعو فلخاو هدهع ثككتو زاياب ردغ مايا دعي ناك الز رك موا هتلمح

 يف اهرسا روما لعفلا اذه سبس لجو هلتقو هنايإ نم هب قئوت اع نيل "نما وهو

 الو هلعف يف روذعمب وه امو هلعف يف رذعُيل اهددعو اهريضا روماب جتحاو اهدرواو هسفن

 روكسشمب
 يدسالا دي رم نب سبد نب روصنم نب هةقدص وهو ١(



 م 90 2 ا

 اسهيحاص رابع نبا كلملا رخف روهظب سابارط ةيحان نم ريخا ذرو ةئسلا هذه يفو
 اومجم مهناو هلع لفتسسعلاب يذلا نصملا مهدصقو دلبلا لهاو هركتم يف

 لاملاو حالسلا ةنم ذخأو بزخأو قرحاو هيف ام بهو 4 هن نم لثتف هبف نم ةرغ ىلغ هن هنلع

 يذ نم رشع عساتلا يف اًماغ املاس سابارط ىلا داعو ريثكلا ءيثلا ةّطفلا» جابيدلاو

 اة راطتمي عئرفالا ىلا ىضمو رسبلا يف بكر ةيكالقا بعلاص دنعبي نا ليقو ٠ةجما
 ةيكاطنا ىلا اًنفكتم مهنع داعو ةدم ماقاو ماشلا يف نيملسملا ىلع مهب دجتتسيو

 ةئاعبراو نيعستو نا ةنس

 قفشاو هفن ىلع ةنم فاخو همزالو هب دتشا ”ضرم كباتا نيردلا ريهظل ضرع اهنف

 راع نب كلملا رخن تابتاكم تاصاوتو ”رما هيلع "مت نا هتّيعرو هباحصاو هدلوو هلها ىلع
 ثعبلاو اهبلع نيلذانلا جنرفالا ىلع داجنتسالاو خارصتسالاب سلبارط نم هاسرو (79”)
 ناك دقو هتبرك جيرفتو هتّمغ فشكت اكاسعلا نم هملا لصي نع هتناعا لمجعت ىلع

 يف داهملا ىلع اقفتا دق لصوملا تحاص شمركح ريمالاو قدرا نب ناككس ريمالا

 فوخْلا ضرملا نم هب لزن ايف ةيارو ةركف نيددلا ريهظل جتنف نيملسملا ةرصنو نيك رشملا

 هيلا يصويل هركسع يف قشمد ىلا هلوصو يعدتسي قترا نب ناركس ريمالا لسري نا

 ' 11 لع هضيرحتب راع نبا ةتاكم ضيا هبلا تذقتو هلع قشمد ةباح يف دمشيو
 ىلع فقاو نيحف هترصنو هتتوعم ىلع اليزجالام هل لذبو هترصنل دصقلاو كلذ ىلا
 ١" |الثم ىشعد ىلا هنانع ينو هيلا عراسي هيلع حرقتلا ىلا باجا تادتاكسلا نومضم
 لصو ملف. تاراغملاو هملع ( ضح داس تارغلا عطقو هريمشتو ندمت د الصاوم هريس

 اوفّتعو هريبدت يف طرف ام ىلع هصاوخو هباحصا همال كباتا ىلا هربخ لصت : او نيَتيرقلا ىلل

 قفرأ نب اكس ريمالا تلصو اذا : هل اولاقو هاثا ام ةبقاع وجو ماعلا امف هبأر

 زستا ةبون تفرع دق سل وا انلاوحاو كلاا- نوكي اك كدي نم اهيا قل

 هكالهاب رداب فك قشمد هبلا مّلسو نالسرابلا نب ةلودلا جات ناطلسلا ىعدتسا 6
 هدازو ١١ يهسُككأ ةمادن مدنو هتلفغل هّنتو هتطلغل قافا كلذ دنمف ٠ هلها الو هله ملو

 نم دمتعي ايف ركفتلا نم هباحصاو وه اهو ٠ مسللا ضرع عم داوفلا ضرم ىمالا اذه

 اهنم ليم ىلع هنا اضيا هيفو ١(
 2) 1 هرئامعر ظكوان. 21097:11, 776 هأغ "123511, 3184. 1.



 نادك بيسو تتيشس

 بها )406 ب

 اههرضحاو ةسائرلا يف كارتشالا يف روشنملا امل بتكو جرفلا داوذلا وبا هوخاو فيس

 يف امهلغ ةصولا دكوو امهيست سطو كواملا نمشي ةافوب سرع كلبا نب
 رداسفو ,حالص نم اهيلع رمتسي ايف الاوحا ءابعإو اياعرلا ةسامس يف ةضبنلا لاعتسا

 المععو هرماوا الثتماف ناوهلاو بيداتلاب اهيلع يلاطلاو ناسحالاب اهلا نسحملا لباقيل

 نبا شاترا كلملا هاخلا رّيس دق هتافو لبق هللا همحر كولملا سمش كلملا ناكف ٠ هماكحاب

 مداخ ةلودلا رخف هيلاو دنع الاقتعم هب نوكيل كبلعب نصح ىلا ةلودلا جات ناطلسلا
 نا ةلودلا جات دالوال همزاب ام مكح يف كباتا نيدلا ريهظ ىأرف يجاتلا نيكتشك هيبا
 هلجبو هماكاو هاقلتو اهيلا لصوف قشمد ىلا هراضحاو هقالطا يف روكذملا مدانلا لسرا
 دانجالاو نيمدقملاو ءارمالا ىلا مدقتو كوالا سمش هيخا بصنم يف هماقاو ةمدخو
 سمخل تسلا موي يف ةكلمملا تسد يف هسلجاو هتمدخ يف ةحصانملاو هرمأل ةعاطلاب
 .روهملا سوفن هيلا تنكسو رومالا كلذب تماقتساف 457 ةنس ةجلا ىذ نم نيت

 اذه داسفا يف ىعس نم عن اب ال يذلا موتحلاو عفادي' ال يذلا يضقملا ىمالل قفنأاو
 (79) كباتا نيبدلا ريهظ نم شاترا نيدلا يح كلما شحواف ريرقتلا اذه ضقتو ريبدتلا

 هتمهواو امهنم فوذلا هسفن يف هما تمقواو كولملا سّمشن ةدلاو كلما ةوْنَص نرلاطا ناز
 نسحب امهنم فاخف هاقلاو هيلا يشاولا هلقن امم دضلاب ىمالاو هالثقف هيلع المع امر امنا

 جرخن ةبركسسملاو لاجرلا هيلا عمشجتل كبلعب ىلا دوعلاو امتكلمو قشمد نم جورخلا 4
 ريرقتل ابراه اهيلا ىردب بحاص يللا نيكتيا رخو 114 ةنس رفص يف ا رس اهنم

 جنرفالا كللم نيود السارو ناروح ةبحان يف اعف داسفلا اذه يف امبنبب ناك
 ىلا زيسملا ىلع هناضرحي جنرفالا نيب هدم هدنع اماقاو هوحن اهجوتو هب داجتتسالاب
 لئاطب ارفظ الو لصاح ىلع ُهنم الصحي ملف اهلاعا يف داسفالا ىلع هناثعبيو قشمد

 يف ةبحرلا ةبحان ىلا اهجاوت ةباجالا يف امبلما باخو ةنوعملا نء اسشني نيحف
 يأرلاب دبتساو رمالاب درفتو كباتا نيدلا ريهظل اههدعب ىمالا ماقتساو )١ ٠ ةيربلا

 ةافوب ىلاعت هللا ىضقو ٠ هتساس لممجم ترمعو هتلاباب اهلاعاو قشمد لاوحا تنسحو
 راعسالا نا قفناو٠ماالا هذه يف هركذ مّدقلا قاقد كولملا نمش كلما دلو شن
 اهرهاظو قشمد نطاب يف كالمالا ةرامع يف ةّعرلا تطسناو ترهظ تاللغلاو تصخر
 مهنع ملظلا بابسا فكو مييف لدعلا ثبو هتلماعم لامحاو هتريس ناسحأل

 هقيرط يف شائرإ كله هنا مالسالا خيرات يفو ١(
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 د اي

 رغث اوكلم اوناك ن يذلا مهو ربلاو رحبلا يف فكارملاو نويونطا هعمو اكع رغث ىلع

 لاتقلاب هومزالو هبناوج نم هوتياضو هتاهج نم هورصحف نكرم نيعستو فين يف ليبج
 «ارهق فيسلاب هوكلمو محل ةتئاقما نع هلها فعضو مهيرح نع هلاجرو هيلاو زجع نا ىلا
 نع هفعضو هتيامح نع هزجعل هئم جرخ دف يشوبملا نب ةلودلا رهز ريمالا هب يلاولا ناكو

 وا ودام لوصو ند هنسأنل _ رغثلا لهالو هل هل نامالا مهنم سمتلي كفناو هنود ةامارملا

 كلباتا نيا ريبظ هم او اهلخدف قشمد ىلا امزهنم هلاح ىلع مت رغثلا كلم ملف رةنوعم

 ظ | اف نم ايتب رئالل نييعخلا مني اق قشمد ىلا هلوصو ناكو ُهَّقلَث نسحاو

 قشمدب ماقاو ةنتلأ دٌكأو هسفن بط اهب هّقح يف كباتا نيدلا ريهظو قاقد كولا سمس

 مضواو ماس اهبلا لصوو ادئاع اهيلا هجّتوتف رصم ىلا دوعلا يف ليبسلا هل تاّهست نا ىلا

 هلعف نم ظيغلاو هيلع راكتالا دعب هرذع لبمف ةبلغلا نم هيلع مت امف هرذع
 بحاص ةلودلا 4 ناطلسلا نب قاقد كولا سمس كلملل ضرع ةئسلا هذه يفو

 هب لزي ملف قدلا ةّلع ىلا هلاقتثا بجوا ءاذغلا طياخت هعم عقوو هب لواطت ضرع قدمد

 هتيفاع نم ءاجرلا عطقناو هءربأ نم سأيلا عقوو ىفشا املفرصقنورفعض يف موي لكوهو
 ةلودلا ىما كرتي ملو ه«سفن يف اب يصوي ناب كللا ةوفص نوتاخا هتدلاو هيلا تمدقت
 هدعب نم قشمدب ةنالولا يف كباتا نيدلا ريهظ ريمالا ىلع صن كلذ دنعف ىدس' هدلوو

 هشيرت ناسحاو ريكي نيح ىلا ةلودلا جات نب قاقد نب شنت ريغصلا هدلول ةناضلاو

 ناضمر رهش نم رشع يفاشلا موبلا يف هللا ةمحر ىلا يفوتو هسفن يف ناك ام هيلا ىقلاو
 ةنسلا نم

 ىفشا ضرع ليباتع يف لالا هذه لبق كباثا نيدلا ريهظ ناك (787 دقو

 ةبركسعلا يف ةريسلا ناسحا يف عرشو هضرم نم لباو ةيفاعلا ىلاعت هللا نم هكرادتو نم

 علخلا يف ةنازخلا نم هدي قلطاو ةلودلا نم نيمدقملاو ءارمالا ىلا نسحاو ةّيعرلاو

 نيدسفملا ىلع ةسهلا ماقاو ركدلا نع ىعن منو فورعملاب ماو تامحلاو تالصلاو تافيرشتلاو

 حلالا لاتساو ءاطعلاب بولقلا فلأتو نينسحلاو نيعبطملا ىلا ناسحالا يف غلابو نيئيسملا
 سمس كلملا ناك دقو :روبمحلا هتعاط ىلع عمجاو رومالا هل تماقتساو ءامللاو ددرالاب

 000 قا ىلا قكمم نقر قرد 8: هنغ نل سئرلا ىلع لمح دق كولملا

 هل ضرع كلذ دعبو اهب ماقو اهيف ضهن ةحلاصم هيلع ترق نا ىلا القتعم يقبو 7

 يلاجملا وبا هدلو هبصنم يف هدعب ماقو هبر ىلا هم راصو هبحت موتح هيف ىذق ضرع

 1 دة



 ك6 ا 0-7

 عم لصو اه تحلصف تأ دق تاوقالاو تعفترا دق اهب ناسا ساكو لحاسلا

 اهيلع صم عر تاراغ نا الأ راعسأالا صحرو قلل نم لوطصالا.

 نب ناملس نب نالسرا جا اق جورج رامخالا ترئاوت ةئسلا نم ةدعقلا يذ يفو

 نيبو هني ىرجو شعرم نم بيرق ىلا هلوصوو ةيكحاطنا الاط مورلا دالب نه شملتق
 لفو هب هعاشاو هيلع هدوع ثتيجوا عدا و اخ ةيطلم بحاص دئيشنالا ريمالا

 هلوسر لسراو ماشلا ىلا لصو هلا لبق كلذ دعب ًانكتا ذو هلاجرب كتفلاو مهركسع
 رئاس هبلا جات امو داوزالاو ري اب هركسع ىلا لوصولاب رافسال نذالا سمتلي باح ىلا

 هب اورشاتو كل ذب سانلا رسف دانجالاو ةب ركسعلا

 ةداعيراو ناعسد و 5 ”

 رهاظ ىلا مهدالب نم رحبلا يف جنرفالا لوصوب راسخالا تدرو اهم بجر يف

 سلبارطل لانا ليجنص ناو كلذ راغو حجج اجنلاو دانجالاو راجتلاب ةنوحشم ةيقذاللا

 اوعمتجاف هيلا اواصو مهناو اهتكلمم ىلع ةنوعملاو اهتقباضم يف سلبارط ىلع مهب دجنتسا

 هواتاقتف ليبج رغث ىلع اولزنو ٠ اهنع اواحرو مايا اهواتاقف اهتقباضمو اهتلذانم ىلع هعم
 نم هولذب اب اوذي ملو هلهاب اوردغ مهتكلم يف لصح املذ نامالاب هوكلمو هوةياضو
 ربخلا دروو ٠ باذعلا عاوناو تابوقعلاب مهلاوماو مهلاوحا اودفتتساو مهورداصو نامالا

 ادهاعتو اههركسع ف لصواملا بحاص شمركحو قترا ناب ناكم نيديمالا عامجاب

 الزنو مهبح يف ةعاطتسالاو ةقاطلا لذيو جنرفالا هللا ءادعا يف ةدهاجملا ىلع ادقاعتو

 نم امهيركشم يف يركتطو دنس ضينو.نيعلا سأرب ةيصسلا ني ١0١
 نيملسملا ركسع نم ايرق ايلف نير دوكذملا نيديمالا ىلع اهبحاص داحلال اهرلا ىلا ةيكاطنا ةيحأ

 رصنف نابعش عسات يف اوقتلاف هبحاص ءاقلل نيقيرفلا نم لكِبْهَأت اهلا ىلع نيلذانلا
 ىلع ديزت مهند تناكو ةريثك ةتفم (787) من مهنم اولتقو مهومزهو مهيلع نيملسملا هللا

 راسل رفق ف يركنطو دنمس مزومناو ءا وارجلا يىوس لحارو سراف فالا ةرشع

 تلفو مهتدع تآقو جنرفالا سوفن تفعض 4 هبو ةلثم أنهت مل نيلسملا سحرا

 نيدلا ةرصن يف ميئازع تفهراو تنهراو نيملسملا سوفن تبوقو مهتكشو متكوش

 مهنم ةلادالاو مهيف ةياكتلاب اونقياو مهيلع رصنلاب سانلا رشابتو نيدحللا ةدهاحو

 مركسع يف سدقملا تيب بحاص جنرفالا كلم نيودغب لوزنب ربخلا درو رهشلا اذه يفو ٠
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 ادصقو ركسعلا يف قّدمد نم كباثا نيردلا ريبظو قاقد كولملا سمس كللا زرب اهنف

 رطضا نا ىلا ةقياضملاب رضاو اهنع ةدبملا اللا علقو اهب نم قياضو اهيلع لو ةمحرلا

 ديدشلا لاتقلا دعب هللا تمّلسو اوتموأف دلبلا لهالو هل نامالا بلط ىلا اهب ميقملا

 اهظنلل تاقثلا نم هآر نم بدنو اهرما ترو اهنم ةرخالا ىدامج يف ةلصّتلا برملاو

 قشمد ىلا اًبنكتم اهنم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي يف اهنع لحرو اهب نم لاوحا رّرقو
 ةعلقلا نم لزن كباتا نيسح ةلودلا حانج ريمالا اهحاص ناب صمح نم ربا درو اهبفو

 عضو 0 املف ماتلا السلا هباحصا صاوخ هلوحو ةعمجلا ةالصل 8 ىلا

 هل نوعدب خيش مهعمد ةطابلا نم مجع رفن ةثلث هيلع شو همسر ىلع ها

 واو زارا تادنإلا هلا يذ يف هنوعمسيو

 اًربص اواتقكو اوممتاف مهريغو مجعلا ةفوصتم نم رن ةرشع عماجلا يف ناكو هباحصا

 لاما يف اوافجاو ثيدخلا اذهل صمح لها جيعزناو ٠ مهرخا نع تقولا يف نيمولظم

 كلما اواسارو اهب لاوحالا تبرطضاو قشمد ىلا كارتالا نم اهبناكس رثكأ تبرهو
 بذلاو اهتياح يف هملع دّمتعيو صخ مّلستي نم ذافنا نوسمتلب قثمدب كولملا سمش
 ريبظو كوالا سمش كلملا راسف اهبف مهعاطا دادتماو جنرفالا ىلا ربخلا ءاهتنا لبق اهنع

 كلذ قئاوو اهتعاق يف لصحو اهمآستو صمح ىلا لصوو قشمد نم ركسملا يف كباتا نيدلا
 اومجحا كلذ اوفرع نيحف اهتلزانمو اهتقباضل نآسرلا ىلع مهوزنو اهيلا جنرفالا لوصو

 اهنع اولحرو اهنم وندلاو اهيلا برقلا نع

 . بحاص ناوضر كوام لا رخف كلما بحاص ينطابلا مجيمملا يككللاب فورعملا ناك دقو

 لثقل رفنلا ةثلثلا بدن يذلا وهو ماشلاو بلح يف ةّينطابلا بهذم رهظا نم لوا بلح

 سمش بتر الو. اموي رشع ةعبراب ةثداللا دعب هكالبب ربا دروو صمحب ةلودلا حانج
 ”01 ناضفز زهش لوا ىف قشمد ىلا ادئاع ًاقكاو اهلاوحا ررقو نصحت نما كوالا
 هاشنهاش لضفالا داو فرش عم رحبلا يف لوطصالاو ربلا ىلا رصم نم ةبرضملا كاسعلا

 ركسعلا ذافناب دالبلاو دابعلا ةرصْنبو داهللا (77”) ىلع ةنوعملا ءاعدتسا يف ستكحو

 لوو ثفدص فداوصو تثدح "بابسا هريسم نع تقاعو كلذ ىلا بيجأف ىتشمدلا
 ٠' ا االسلاوأ لزطمالا'قرفتو' مايا: ماقاو:لاوشن زخآ افا ىلع لزتو رعسلا لوطصا



 ست عببكر» ساشا نيش حملا سيح يسييست ل ل

 بل ةرعبا بح

 مهدشحو مهج يف ميا جنرفالا دهتو سوطرطنا ةمحان اودصقو رث رد ددع يف اوعيتجاف

 ليكفو ٍنيكرشلا ركسع نم نيملسملا ركض" هاف كانه ايقتلاو ناشدللا براقتو

 مهنم دقق (765 نم دتف 5 صمحو قشم» ىلا ماس نم لفقو ريثكلا قلذا مهنم

 ةرخالا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا يف اولصوو
 رصتتسملا نبا نيئمأوملا ريما هللاب يلعتسلا ةافوب رصم ةيحان نم رامخالا تدرو اهفو

 تناكو 54 ةنس هدلومو ةئس نورمشعو عبس هرمتو اسهنم رفص يف رصم بحاص هلا

 ناكو « نينموملا ديما هللاب يلعتسملا مامالا ” همتاخ شقتو نيرهشو نينس عبس همايا ةّدم
 هرصق مزال ةّنعرلا رئاسو ةبركسعلاو دانجالا ةفاك يف ةريسلا ليمج ةقيرطلا نسح
 هديري ايف شومللا ريما نبا مالسالا فيس لضفالاب ائفكتم هللاب رصتسملا هبا ةداعك
 نب روصنملا ىلع وبا هدلو هدعب ىمالا يف ماقو هئاضماو هريدقت باوصو هبأر ةلاصاب
 مدخخلاو اياعرلا ةفاكو ءارمالاو دانجالا ىلع ةعيبلا هل ذخاو دما مساقلا يلا هللاب يلعتسلا
 هبا بصنم يف هسلجاو شومملا ريما نبا هاشنهاش مساقلا وبا دمسلا لضفالا ءابلوالاو

 تاكا لضفالا ريبدت نسحب مالا ل ماقتساو هللا ماكحاب مالا بنو هتافو بيقع

 لامآلاو ىغابملا ةياغ ىلع لاوحالا هب
 زوفثلا يف: لحابسلا الو داحتال )١ رصم نم ةيرضملا ىابسشلا تحرس 0٠

 بجر يف نالّقسع ىلا تاصوو جنرفالا بازحا نم مهيلذانم ىلع اهنم مهيديا يف ةيقامل

 ريدقن يف جنرفالا نم هعمج يف مهوحن ضب: مهوصو سدقملا تيب صق نيودغب فرع الو
 هبزح ىلع هللا هرصنف يرصاا ركسعلا ىلع مهب مجهف مهراتخا لجارو سراف ةئاعبس

 ركششف هب اوطاحاو هوعشو رفن ةثلث يف ةلمرلا ىلا مزهبناو هتلاجرو هلمخ رثكا اولتقو لوافملا

 عب نيح بصق ةمجا يف ىفتخا دق ناك مهنم تلفاو اذاي دصقو مهنم رلفغ ىلع جرخو
 يف فيسلا عقواف افايب لصحو اهنم انو هدسج ضعب رانلا قطو ةجالا كلت تقرحأو

 رخا يف رصم ىلا اوامحو هلاطباو هلاجر نم ةمرلا يف هب رفظ نمار لتفو هباحصا

 اكرم نيعبرا ريدقت رحبلا يف جنرفالا لكارع تلصو تقولا اذه يو ٠ ةئسلا نم بجر

 اهنم ملسي ملو اهرثكأ بطعف اهيلع هحايرا تفلتخاو اهب جاع 2 ناب رابخالا تدروو
 لام لاو لاجرلاب ةنعشم تناكو ليلقلا الأ

 نمي ةلودلا ريصن عم :يزوملا نبا طبس لاق ١(



 ا تا

 هيلا رذتعيو لالا ةروص هفرعي كباتا هدلاو ىلا بتكو قشمد ىلا هريسو هيلا نسحاو
 يفوصلا نب دمحم يللا ةلودلا نيما ىلع قاقد كولملا سمس كلملا ضيق اهيفو٠ . ىرح امم

 هرقاو لاقتعالا نم هقلطاو هتنازخ ىلا اهلمحي لاملا نم ةلمج ىلع ةلادو قشمد سدر

 هتسائر ىلع

 فورعملا ةلودلا دعس ريمالا عم فيشك ركسع رصم نم حر ةنسلا هذه يفو

 ماقاو ناضمد رهش لّوا يف جنرفالا داهل نالقسع (76') ىلا لصوو يسماوقلاب
 سراف فلا جنرفالا نم هيلا ضهنو نالّقسع نع لحرو ابنم ةجطا يذ ىلا وه ثمحب

 مهوعبتو مهترسمو نيملسملا ةنميم ترسكَم ناقيرفلا ىقتلا» لجاد فالا ةرشعو
 هلع جنرفالا لمحف باقلا يف هركسع نم ديسي رن يف مدقلا ةلودلا دعس يبو

 دهشّتساف ضرالا ىلإ ةنع طتسو هداوج هب امكحو ءاضقلا هلجاعف تاشلا بلطو

 مييلع اورماذتو جنرفالا ىلع نوملسملا داعو٠ :اروعأم اديكين ىضمو هللا ةمحر هناكم

 تناكو اومثغو اورساو مهنم اواتقو اان ىلا مهومزهف ميلا جلا ف سوفنلا اولذبو

 لصوملا بحاص اقوي يمالا ًافكتا اهنفو٠ مهنم ريس رقن الا دقفي مو مهل ةنسملا ىِقْعلا
 هتءعاط ىلا نيفلاخملا ةداعتساو هالو لاوحا ةدهاشم قرائكرب ناطلسلا نع ةريزاطاو

 :هبر ىلا راسو كام“ يفوتو هب دتشاو تولا ضرم هل ضرع ةغارم ىلا لصو املف
 هبخا نم امزبتم دادغب ىلا هاش كلم نب قراكحرب ناطلسلا لصو ةنسلا هذه يفو
 اهرخا يف دمحم ناطلسلا

 ةناعبراو نياعستو كك ةدس

 افاللثعا ٠ نم هي هلع ماشلاو قارعلاو ناسارخ لها ايرابخالا كورو ةنسلا: هده يىفو

 مي ةالولا لاغتشال ضعب نم مهضعب فوخو داسفلاو بورطاو ءانحشلاو رمتسملا

 يف جنرفالا مدقم اهرلا صق ل اصو اهيفو ٠ :ةراتملاو بلحلاب مهلاوحا يف رظنلا نعو

 لاطو هقياضو هب راحو هحانتفا يف اعماط هملع لزنف توريب رغث ىلا لوذخملا هركسع
 بحاص رام نب كلملا رخف تايثاكم تدروو ٠ ُهنع لحرف دارم هنف ات و هيلع هماقم

 جنرفالا قف هركسع ف لذاعلا ليجنص نبا عفد ىلع ةنوعملا اهبف سمتلي سلبارط

 1 "0009 سمتلا ام ىلا بعأت ب تشو امو كسلا ك0 0

 هركسع يف ضيا لصوف ص بحاص ةلودلا حانج ريمالا ىعدتسا دقو هولا علا



 ك5 لا

 انفيح منرفالا حتتتفا اهيفو ٠ هباحصا ضعب لثقو هب رفظف هركسع يف ةلودلا حانج هوحن
 اهنم بجر رخا يفو ١اهبنم ابلها اوجرخاو نامالاب فوسراو فيسلاب رحملا لحاس ىلع

 اييلع نوي وذحلا مهناعاو اهيف ام | اوممنو اهلها اواتقو فينسلاب ةيراسنق اوحتف

 هيبخل ءاقلل اطعم لدا نم قرا ناطلسلا برب دابا درو اهيفو

 هتقو نم ةنيتوكو مماتقب صعاو هم كا نم ةعامجو ؟) هريزو ذغأو نفد لا لنا

 اهف لصحو ابكلم ثيحن اهرما رّرقتو اهيلا هلوصو دنع اهيلع لزنف ناهنصا ةبحان ىلا

 ريما هللاب روظتسملا ةفيلخلا مّدقت اهيفو ٠ اهب ىمالا هل (75”) ماقتساو ةنطاسلا راد يهو
 هبامساو هبا ون ىلعو هريزو ريهج نب دمحم نب دمحم ةلودلا ديمع ىلع ضبقلاب دادغس نيئمأوللا

 لسرا اهنم نابعش يفو .هيلا تيزع' :تاركتمو هيلع اهمنق ءابشال مهلتقو مهترئاضمز
 هنم سمتلي كباتا نيدلا ريهظ ريمالا ىلا ةلج رغث ىلع للغنلا ةحبلص نبا يضاقلا

 ىلا هريسيو هلاحو هلا قشمد ىلا لصيو ةلبج رغث هيلا ملسيل هتاقث نم هاري نم ذافنا
 قيقحتب هدعوو هحرتقا ام ىلا هباجاف ةباعرلا لسمجو ةنايلاو نامالاو ةطوللا تحن دادغب
 كواملا سمش. كلملا ناكو يروب“ كولملا بات ريمالا هدلو رركذملا رفثلا ةيالوأ بدنو هلما

 ال ا د ىلا لخدو اهنم داعف ركب رايد يف قشمد نع ائاغ قاقد

 ةلبج ىلا هباحصا يف كولملا جات هجوتو ةحياص' نبا سمتلا ام ىلع لاخلا ترّرَتتو ةئسلا

 هباودو هعاركو هبابساو هباحصاب قشمد ىلا لصوو اهنع ةحباص' نبا لصفناو اهلسنف
 ماقا ام ماقاو هايتل نسحاو هاوثم مركحاذ لاحو ثاثاو لام نم هدي هيو ام لكو
 اهب لويس جاب مزيج دابسباالا نم ةرفاو م دادغب ىلا ريسو قشمدب

 ام ىلع ليتشنو بك ءادنم ناطلسلا ىلا هلاح ة ةعلس مظعو هلاع ىثو نم ل قتال

 ىلا اوءاسا اهيف هباحصاو وه نقر هال ريق كاان امل ةناف كولملا جات اماو ٠ كللع ناك 1

 اوكشف فاصنالاو لدعلا غنم ةيضرأا ةداعلا ريغ ىلع اورجو مييف ةريسلا اوحبقو هلها . ا

 ىلع لآغتملا رامع نب دمحم نب رامع يلعييللا كلملا رخف يضاقلا ىلا مهب لزن ايف مهلاح 1

 ضهناو م ذاقنالاب م هداعساو مهدارم ىلع ةنوعملا مهدعوف مهم ٠ امرقل سابارط رغث 31

 مهوربتف كلارتالا 48 عم تعمتجاو رغثلا تاخدف هركسع نم ةرفاو ةّدع مهلا

 كلملا رغف همكاف سابارط ىلا هوامحو كولملا ات اوضبقو هوكتلمو هنم مهوجرخاو

 دمحم هيخا ركسعب قراكرب ناطلسلا هيخا ءاقال : لصالا يفو ١(

 كلملا ماظن نب هلا دبع ركب وبا كلاا ديئوم وهو (؟



 2 ا

 هعرز فلتاو امانا ماقاو هيلع لزنو ةيمافا نصح ىلا ةيكاطنا بحاص جترفالا كلم

 نمو مظع قلخ يف كارتالا نم هركسع يف ةيطام ىلا دنمشن دلا لوصوب ربخلا لصوو
 ةككاطنا ىلا كاذ ةفرعم دنع دنمبب داعف شملتق نب نايلس « نب نالسرا جلق) ركسع

 هبزح نم اواتقو هيلع نيملسملا ىلاعت هللا رصنف نيملسملا ركسع دصقو دشحو مهو

 '00 0| لمرلا تذننو هباحصأ نمرفن عم رسالا ةضرق يف لصحو (75) | ريثك اًقلخ

 تدرو اسييفو ٠ ؛5* ةئس رفص رهش نم يناثلا رشعلا يف اهميلست نوسمتلي ةيكاطناب
 لقاعما رثكا يف عبانملاو لامثلا لامعا نم تاهج ةّدع يف تراغ رابآلا ناب رابخالا
 اهيف راعسالا تصّلقتو تّلقو

 ةثامعبراو نيعستو عبرا ةئس

 حرفا ىلا مهب فحزو ناوكرتلا نم اريثك اًقلخ قترا نب نايكس ريمالا عمج اهيف

 0 لو ريثك قلخ هيلا عمتجاو جورس مآستو لّرالا عير رهش يف جورسو اهررلا

 مهل ربقلاو مهيلع رصنلا ىلع نيفرشم نوملسلا ناك دقو ناقيرفل ىقلا ان جنرفالا
 جورس ىلا حترفالا لصوو مزبناو هسفن تفعضف ناكرتلا نم ,ةعاج بوره قفتاف
 يفوت ةنسلا هذه يف (و) . اًيزه مهنم تلفا نم الا مهوبسو اباها اولتقو اهومّلستف
 يروزرهشلا ديز نب ليقع نب دمحم نب ميهربا قحسا وبا مامالا هيقفلا يذاقلا

 يرفدنك لصو ةنسلا هذه يفو ٠ اهنم مرحملا نم عباسلا نينثالا موي هللا همحر ظعاولا

 افاب رمع دق ناكو هلتتذ مهس هباصاف هيلع راغاو اككع رغث ىلا سدللا ثنب بحاص

 | ا ]| ياض صمتلا نيودشب هوخا راس يرفدتتك لق املف يركتط ىلا: اهّلسو
 هروبع ربخ ةفرعم دنع قاقد كاولملا سس عمجف لجارو سراف ةئامسمح يف سدقملا تدب

 عراسف توريب رغث نم برقلاب هوقلف صمح بحاص ةلودلا حانج ريمالا هعم هيلا ضو

 لبق نم شانلا ريمالا اب نيقرافايمو دالبلا ءارما ءالثوه اوصحو نيدرام نوقابلا كلمو نالا ىلإ
 هل ةارما عيمج هتءدخ ىلا رض>و نيفرافايم ىلا قاقد كلملا داع 89 ةنس يفو ليق . قاقد كلملا

 نيود لها ن٠ يمجعلا دمحم ريزولا هعم ناكو ركب رايدب
 دمآ كلم ةلودلا جات لتق دعب نا خيراتلا اذه نم ةقباسلا ةخسنلا يف فنصملا لاق دمآ اماو

 ترقبو ميهربا ةلودلا رخف اهكلمو :تامو ةدم هوخا لاني ربمالا اهالوو تام مث 7 رداص ريمالا

 لاح هدلو هدب ىلوو تامو مو ةئس ىلا يدلكيأ ةلودلا دعس هدلو اهكلمو تامو 2 هدي

 95٠( ةئس ينعي ) نالا ىلا هديب هو اذه انموي ىلا دومحم نيدلا



 ل ع

 0045 نول تو رولا ف سانلا لزنو دغلا نم مهيلا فحزلا مهدعاوو هلع
 ىلع اومجهو هنع سانلا مزهمئاف دليلا روس اويكرو حبربلا اوعلطو هبلا فحزلا جلرفالا دواعف

 ةسيدكلا يف دوهيلا عمجو ريثك قلخ لتقو بارحلا ىلا هلها ضعب مزبناو هوكلف دلبلا
 ةنسلا نم نابعش نم نيرشعلاو يناثلا يف نامالاب بارحملا اومّلستو مهيلع اهوقزحاو
 رمالا تاف دقو ةب رصملا ركاسعلا يف لضفالا لضوو٠ مع ليلخلا ربقو دهاشلا اومدهو

 اًرظتنم ناضمر رهش رشع عبار يف نالقسع رهاظب لزنو لحاسلا كاسع هيلا فاضناف

 قلخ يف هيلع اومجهو هبلا جلرفالا ركسع ضهنف برعلاو رحبلا يف لوطسالا لوصول

 فويس تنَكَمو اهلا لضفالا لخدو نالقسع ةمحان 0 يرصلملا كلا مزيناف مظع

 ةرشع ءاهز اوناكو دإملا لهاو ةعوطملاو لجارلا ىلع لستلا ىلاَف نيملسملا نم مترفالا

 ىلا نالقسع اوقياَضو رصم ىلا هصاوخ يف لضفالا هجوتو ركسعلا تبهنو سفن فالا

 نم اهتيابج يف ارعرشو ميهلا يب راند فلا نيرشع جترفالا هدعب هع اورق نا

 يكحو اًنيش لاملا ن نم اوضبقي مو اواحرف نيمّدلا نيب فلخلا ثودح قاف دلبلا لها

 اهئادحاو اهراحنو امتاعتو اهدوهش نم نالقسع لها نم ةعقولا هذه ف اولتق نيذلا نا

 سفن ةناعمسو نافلا اهدانحا قوس

 ةناعبراو نيعستو ثلث ةنس

 نيبو هننب ىرج نا دعب دادغب ىلا قراتكرب ناطلسلا لوصوب ربخلا درو اهثم رفص يف
 ناهفصا ةئيدم ىلع هبلغو هيلع اهيف رهظتساو برحو فل ربت دمحم ناطلسلا هبخا
 ىلا هركسع يف قشمد نم ةلودلا جات نب قاقد كولملا سمش كلملا هجوتو ٠ اهب لصحو

 ركب رايد ىلا لصوو ةيدإلا يف ةبحرلا ىلا لصوو اهيلع يلوتسملا نم اهملسنل ركب رايد
 دنميب جرخ اهنم بجر يفو )١ ٠ اهنع بذيو اهظفحي نم اهيف بترو نيقرافايم مّلستو

 لو ةلودلا جات ناطلسلا توم دمب ركب رايد عي تكلمو لق : هنيرات يف يقرافلا لافو ١(
 ىلا هدالوا دي يف قبو دمآ هديب لاشي (نب) مهربا نيمالاو نيقرافايم ريغ قاقد كلملا قت

 ريمالا نزرا كلم ناكو نزاو سلدب نيكتم ةلودلا ماسح كلمو ( 819 ةنس ينعي ) نالا

 درعسا رمحالا عبسلا نالسرا لزق كلمو يلاح خوراش ردمالا 2 هلودلا ماسح اهذخاو خوراش

 افك نصح قرا نب 00 ريمالا كلمو نزرا دلب نم 3و ةئيدم كلم ناكو دوهابو يرتطو

 هدعب اهكلم ناكس ريمالا تام آو نالا ىلا مهل ثيقبو هلتقو ىسوم ريمالا نم اهذخاو حو ةئس
 هدالوا دي يف ثيقبو ناكس نب دواد ريمالا ةدلو هدب اهكلمو تامو ةّدم ميهربا ريمالا هدلو
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 ىنمرا لجر وهو داّرزلا ريبدتب ةيكاطنا (74) دلب حنرفالا حاتتفا دعبو .ملالسلاو جيببا
 اكاسع تعّبحَت كلذ ةّكصب رابخالا تاصاوتو بجر لهتسم ةعمجلا ةليل يف زورين همسا
 ركاسعب عاتيالل ةيكاطنا لمع اودصقو رزح الو رصح هكردي ال يذلا ددعلا يف ماشلا

 ةباغ ف مهو اوفحز 3 ةنما اولكا قح مهدنغ توقلا مدع قح مهورصحف حترفالا

 نيملسملا اورسكتف ةرثكلاو ةوقلا نم ةباغلا يف ' مهو مالسالا و اقص: ىلا هفعضلا قم

 نيعوطتملا لاجرلا يف فسلا عقوو قيسلا درملا بامحصا مزوناو معوج اوقرفو

 سداسلا ءاثلثلا موي يف كلذ يف نيملسملا ةبامحو داهملا يف ةمغرلا يف نيملاغلاو نيدهاجلاو

 ةنمسلا يف بجر نم
 ةئاعيراو نياعستو نيتنثا ةئس تاهاو

 ةيلاهثلاو ةيقرشلا ةيحانلا نم ناهنلا ةرعم روس ىلا حنرفالا فحز اهنم محلا يف
 برملا لزي ملو روسلا نع نيملسملا اوفشكف هنم ىلعا وهو اهروس ىلا جربلا اودنساو

 لها فشكتاو روسلا اودعصو مرح نم رشع عبارلا مويلا نم برغملا تقو ىلا هيلع

 ءاطعاو ميلستلاو ريرقتلا سايلا يف حترفالا لسر مهيلا تددرت نا دعب اومزبناو هنع دلبلا
 امو اماها نيب نفاكلا كلذ نم عنف | ميلا ةئحشلا 00 مهلاوماو مسوفن ىلع نامأالا

 نم ريثك < قاخ هيف لتقو برغلا ةالص دعب دلبلا اوكلمو هب مكحو ىلاعت هللا م ابضق

 اوعفرو م اوردغو جلرفالا منماف اهب ع ءاجحالل وما رود 8 سانلا مزهئاو نيقيرفلا

 ام اومهنو هوررق ام ٠ يب اوه و عئاطقلا دليلا لها ىلع اوعطقو ديلا قوف ناملصلا

 ىلا رفص نم رشع عباسلا سيمخلا موي اولحرو هب محل ةقاطال اب سانلا اويلاطو هودجو
 سانلا لفجاو ةنسلا نم بجر رخا سدقملا تبب ةبحان كلذ دعب اودصق مث باطرغك

 تيب ىلا اواقتئاو ةّلغلا كاردا دنع اهوكلف ةلمرلا ىلع الوا اولزنو مهنكاما نم مهنم
 ىهتناو )٠٠ روسلا ىلا اودنساو جربلا هيلع اويصنو مهيلع اوةضو هلها اواتاتف سدقلا
 لإبلا داحتاو مي عاتيالاو مهداه ةريدلا وكاسعلا يف رصم نم لضفالا جورخ ميلا

 اوفرصناو مويلا كلذ ران رخا ىلا هبرح اومزالو هلاتق يف اودشف مهنم هتيامحو مهيلع

 ةئاطنا ثكلف تدحرخف جنرفالا تريظ ١* ةنس يف نا: هخيرات يف يقرافلا لاقو ١(

 قاب اركلم فىه يفو ةَّكعو روص نم هلوح امو سدقملا ثدب اوكلم وال ةنس يفو سابارطو

 ةييتافلا.نوبوطا نم ايوه اموااهرلإ اوكلمو مهرءا يوقو لحاسلا



 دس )مو د

 مورلا كلم اودهاع مهروهظ دنع جنرفالا ناك دقو ةيكاطنا ركسع نم مهيلع تاراغلا

 اوفي ملف هوحتف ناكم لوا يهو ةبقين اوحتفف هنوحتفي دلب لوا هبلا اوملسي ناب هودعوو
 يفو ٠بوردلاو روغثلا دعب مهةيرط يف اوحتتفاو طرشلا ىلع هيلا اهومّلس الو كلذب هل

 نحلاب فورعملا اهسيئر لاح داسفب بلح ةحان ( ثيم تدرو ةنسلا هذه

 تبث .هملع ضخ كلم ملظلا باكتراو مالا ىلع ةبلفلاو ع "تلا نم هيلع ناكل

 لق ف ىعاسلا ةازاح كلذو هتفأش تاضاوتيسلاو هدالوا ٠ نم لتق نم عم لتقو هراد

 غلا هزم يفو ٠ ةدعتلا يذ يف كلذو ديعبب نيملاظلا نم ىه امو ءامدلا كفسو سوفنلا

 اجي نيدلا دّيشم بقلو لوصولا نب لضفلا ابا ناو 3|

 ةئاعبراو نيعستو ىدحا ةئس

 ريمالا ةلمح نم ةكاطنا لها نم ًاموق ناب ريا درو اهنم ىلوالا ىداج رخآ يف

 مهيلا اهميلست ىلع جنرفالا | وطاوو ةيكحاطنا ىلع 0 نيدارزلا نم نايس يغاب

 دلبلا جاربا نم حرب يف ةصرفلا اودجوو مهتداصمو مهتح يف هنم تمدقت 0

 وغلا دنع اوحاصو لبللا يف هنم دليلا ىلا مهوعلطاو جنرفالل هوعاب ليلا يلي ام

 نم ترلاب لضح الو صخش مهنم ملس ملف يظع قاخ يف جرخو نايس يغاب مزهناف

 ا هلمحف ضرالا ىلع هسرف نع 0 م4 نيرصم ةرعم نم برب ةعض زانمرا

 لتقف 08 اماو٠ هللا همحر ثتايف طا هاك سرغلا رهظ 2 ملف هكراو

 ىلا برهو ”رصح هكردي ال ام لافطالاو ناوسنلاو لاجرلا نم يسو رطمأو 1
 همدالس هللا ع ملسو ا اوت فالا ةثلث ريدقت ةعلقلا

 ركسع يف رصم نم شويملا ديما لضفالا جورج رابخالا تدرو اهنم نابعُس يفو
 قئرا انبا يزاغ لياو نامكس ناريمالا هيفو سدقملا تنب ىلع لزنو ماشلا ةبحان ىلا ديثك
 تبب لست امهنم سمنت امباسارف كارتالا نم ريثكق اخو امهلاجرو اههيراقا نم ةعامجو ٠
 هيلع بصنو دليلا لتاقف كلذ ىلاهابيحي ملف مد كفس الو برح ريغ نم هيلا سدقلا '

 لصح الو ناكس نم دواد بارع مآستو هكلمو هروس نم ةملث تمدهف قيجانملا :

 لّوالا رشملا يف قشمد ىلا .اواصوو امهعم نمو امهةلطاو اهييلع معناو امبيلا نسال ا

 ناهنلا ة ةرعم ىلا جنرفالا هجوت اهشو٠ رصم ىلا هركسع يف لضفالا داعو لاش 1

 اتنهيلع:اوبصنو اهواتاقو ةبحا يذ نم نيرشملاو مسالا ويلا يف اهم ن1 / ١
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 لالا اهنم ببنو ريثكلا قلخلا اهيف لتقو ارهق فيسلاب اهحتتفا نا ىلا اهيلع اًماضمو
 اهب لتقف رصم ىلا لمنو دهعالو ناما ريغ نم اًديسا يلاولا ذخأو ليزملا

 رجم نم جنرفالا راب روهظب رامخالا لصاوت اذا ناك ةئسلا هذه يفو

 اهعامسل سائلا قلقق كلذب ءابنالا تعباتتو ةرثك هدّدع ىمي ال ملاع يف ةّنيطنطسقلا
 شملتق نب ناملس ( نب دواد) كلملا دنع كاذب رابخالا تّكصو ٠ اهراهتشال اوجعزتاو

 ىعدتساو داهملا ضورغم ةماقاو داشتحالاو عمجلا يف عرشف اراد مهيلا برقا ناكو
 دّدعلا هيخا ركسع عم مهنم هافاوف داحلالاو مهيلع داعسالل نارتلا نم هنكما نم

 مهكلاسمو مهرباعم ىلا فحزف هتكوش تّدتشاو هسفن كاذب تيوقو ريثكلا

 هبلا اوداعو اًريثك اًقلخ لتق ثيحب مهنم هب رفظ نم لكب عقواف (787) مهاسسو
 دعب ناكرتلا مزمئاو اويسو اوبهنو اورساو مهم اواتقف هركسع اورسكو هملع اوربظتساو

 ةيئيطنطسقلا ىلا مهلمحو اًريثك اًقلخ يبسلا نم مورلا كلم ىرتشاو مهب اود رثكأ ا

 فوخلا دازو قاقلا ملظعف مالسالا قح يف ةعشردتسملا ةبونلا هذهب رامخالا تلصاوتو

 ريمالا هوت نارعش نم فصنلا يفو ١ جر نم نيب رشعل ةعقولا هذه تناكو قرفلاو

 ىلا ركحرملا يف اقوبك ريمالاو قترا نب ناركس ريمالاو ةيكاطنا بحاص نايس ىغاب

 ىلا نايس يناي فو ةنالبلا مهوزنو اهنم جنرفالا برقي رابخالا تدرو دقو ةيكاطلا
 رئاس ىلاو صمحب ةلودلا حانج ىلاو قاقذ كلملا ىلا قٌثمد ىلا هدلو رّيسو ةكاطنا

 نيصحت دصقو داهللا ىلا فوفخا ىلع ثعبلاو داجتتسالاو خارصتسالاب فارطالاو دالبلا
 ىلع جنرفالا ركاسع تلزن لاوس نم يناثلا مويلا يفو ١ اهنم ىراصنلا جارخاو ةئكاطتا
 لقاعلاو نوصللا يف ناك نم ىصع كلذ دنعف ةكاطنا لامعا ىلع اوداعاو سارغب

 لغم حاتزا لها لعفو اهنم بره نم برهو اهيف ناك نم اولتقو ةمكاطنال ةرؤاجلا
 برغلا نم ةباوذلا وذ بكوكلا رهظ نابعش يفو ٠ جنرفالا نم ددملا اوعدتساو كلذ

 جنرفالا ركسع نم ضهن دق ناكو رهظي ملف باغ مث اموي نيرشع ريدقن هعولظ ماقاو

 ريدقت اهيف اوكتفو ةراملا ىلا اولصوو فارطالا يف اوثاعف الا نيثالث زهاني ”رفاو قيرف

 تازن ايلف نايس يغاب داجتال رزيش ةيحان ىلا لصو قشمد ركسع ناكو الجر نيسخ
 جنرفالا داعو ةعاج مهنم لتقو اودراطتو مهوحن اوضه: ةرابلا ىلع ةرزكذملا ةقرفلا هذه
 ةكاطنا يف مدغو كلذ ريغو حلملاو تيزلا رعس الغو . ةيكاطنا ىلا اوهجتوتو جورلا ىلا

 ةرثكك اًقدنخ ةيكاطنا نيبو مهني جنرفالا لعجو اهيف ضخرف ةقرس اهيلا كلذ لصاوتو
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 ةناعبراو نيعست ةئس

 سمشلا يهو توما جرب يف بكاوك ةّنس عمتجا اهنم لّوالا عيبد رهش َلهتسم يف
 عاّمجا اوفرعي مل مهنا موجنلا ةعانص لها ركذو دراطعو خيرملاو ةرهزلاو يرتشلاو رمقلاو

 درو اهثم نامعس يفو ٠ كاذ اوعمسالو هثيبدحو نامزلا مدق يف جرب يف ككاوكلا هذه

 نم شحوتسا بلحج ناوضر كواملا رخف كلملا كباتا نيسح ةلودلا حانج ريمالا ناب ربخلا

 مت املا ر كتم بلح نع لصفف هتدلاو جوز ناكو هسفن ىلع هعم فاخ (ثاحيتسا كلللا
 يف صح ىلا لصوو هلع اهف دّقعلاو لذا يف دمتعملاو هبلاريب دتلا سما ناكو هرما يف

 اهنيصحت يف عرشو اهب لصحو هيلا اممّلسف اهيف هبئان ةجارق ناكو هصاوخو هركسع
 بيقع لصوو ٠ اهب هرارقتساب هسفن ىلع نماو اهيلا هلها لقنو اهتعاق تاهل ماكحالاو

 سصالاو اهب ريرقتلاو ريبدتلا يف عرشو بلح ىلا ةكاطنا نم نامس يغاب ريمالا هلاصفنا

 725 يف بلح نم نايس يغارو ناوضر كلملا زربو اهملهاو اهني ركسع يف يهنلاو

 ىلع لوزتلا ةدواعإ دادعتسالاو هأتلاو داشتحالا ىلع امزاع رزيش ةمحان ىلا ركسعلا

 داعو اوقرفتف ركسعلا يعدم نوب فلخلا عقوو رهش ريدقت رزلس ىلع اوماقاف قثمد

 ناوضد كواملا رخف ىلع درو ةئسلا هذه يفو ٠ لح ىلا كلملا داعو هناكسم ىلا مهنم لك

 ةماقاو هتعاط يف لوخدلا هنم سمتلي هلوسر عم رصم بحاص هللاب يلعتسملا باتك

 هاسمتلا ام ىلا امهباجاف لالا هذه لثم نّئضتب لضفالا باك كلذكو هتلودل ةوعدلا

 ىلع ةبطقا تماقاو هدعب هسفناو هدعب لضفاللو ربنا ىلع ىلعتسملل ىعدي' ناب ىماو
 عاتجالا ىلع كلذ يف رمالا ىنب دق ناوضر كلما ناكو عمجم عبرا ريدسقت ةّيضقلا هذه
 ريمالا لصوف قاقد كلملا هبخا نم اهذخال قشمد ىلع لوزنلاو يرصما ركسعلا عم

 لوخدلا كلملا ىلع اركتاو بلح ىلا ةيكاطنا بحاص نايس يغايو قرا نب ١١ ناركس

 ريشأ ام لبق هب لمعلا حارطاو هلاطباب هيلع اراشاو هلعف نم هاعدبتساو ىمالا اذه يف
 هيلع تناك ام ىلا باقعا داعاو هيلا هب هب

 نم يرمصملا ركسعلا جور رابخالا تدرو ةئسلا نم لوالا عير رهش لوا يفو

 ةعاطلا نع هجورخو ةليتككاب فورعما هبلاو نامصع روهظ دنع روص رغث ىلع هلوزنو رصم
 اهيزانم ركسعلا لزي ملو ةعيابملل دوعلاو ةمدخلا يف ةصااخملا نع لودعلاو فاعلل راثيالاو

 اهاك مضاوملا يف اكس : لصالا يفو ١(
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 بلاط ذربو قترا نب ناكس ريمالاب دجنتساو دش>و عمجف اهيف هعرعرتو اهنساحمب هتقرعل
 ركسعلاو قاقد كولملا سمش كلملا ناك دقو ٠ اهيف ةصرفلا زاهتناو اهبلع لوزنلاو قشمدل

 تقولا اذه يف قشمد نع اوباغ دق يزاغ ليا نيدلا محن ريمالاو نايس يمئاب ريمالا عم

 ةنس يف دلبلا رهاظب لزنو هركسع يف بلح بحاض ناوضر كولملا رخف كللا لصوف
 ةلودلا نيز كوالا سمش كلملا ريزو دلبلا يف ناكد ٠ وم يف فحزو 4

 دانجالا نم ةعاج مهيلا فاضناو ةيركسملا نم ليلق رفنو مساقلا يلا ريزولا نب دمج
 دق اوناكو ماهسلاب مهوّتْسرو اوحاصو راوسالا تركتراو باوبالا تقلكأو دلبلا لهاو

 نم ةعامج بلطو ريغضلا بابلاو روسلا نم اوبرقو منغلا قوسن ىلا فحزلا يف اوغلب
  ةنحص رايتخم رالسلا مهعنف دلبلا نع محل عفدلاو ميلا جورخلا دلبلا ثادحاو ةيركسعلا
 ىلع مهواتاقو جورخلا نم دلبلا سيئر يفوصلا نب دمحم وبا ةلودلا نيما سئرلاو دلملا

 يف عقو قينجنلا رجح نا ىضتتتلا ىمالا قفنتاو٠ ايلا لوصولا نم مهوعنمو 3
 اواغتشاو برا تئكسف هلتقف برملا 97 7 ”مٌحاق وهو ناوضر كلملا بجاح س

 كلملا نا مهغابو ضرع مه لهست الو 7 مخ ميا هلجال مم ىلا اوداعو 34

 تلخ ىلا ادئاع ركسعلا يف لحرف قشمد ىلا ركسملا يف ( 72” ) دئاع كولملا سمش

 ثاعف ناروح بلطو رّمصلا ميزع ةيحان هلمحر يف بلطو ٠ ىلظ يذلا مالا يف ابئاخ
 ىهتتتا ا قاقد كواملا سمش داغو ٠ سدقملا ثدب ىلا هجوتلا سلطو اهفارطا يف ركسعلا

 لضوف هرئا ىلع ناوضر كللا ركسع عبتو قشمد ىلا لصوو ركسعلا يف ربخلا هيلا
 رخا يف اهيلا لصوف بلح ىلا اًئفككتم ناوضر كلملا لصفو نيقيرفلا نيب ىدملا براقتو
 ةنسلا نم ةجحلا يذ

 ةئاعبراو نيناكو عست ةنس

 نم هذخا حنقلا وبا هاس كلم ناطلنلا ناك يذلا بعالم نب فلخ لصو اهنف

 ىلا هجتوتو روكذملا ناطاسلا ةافو دنع قلطأو نابغصاب هلقتعاو هنم اهذخا دتع صخح

 يلوتسلاو ناهعنلا ةرعم يضاق نايلس نب عداو ثوب يلا ةافوب ربخلا درو اهفو .رصم
 اا امضو ٠ ٠ ةروكشم ةظقبلا يف ةّشرطو ةروهشم همه هل ناكو اهنم رفص رخا يف اهيلع

 يف ةيكاطنا هدلب ىلا قاقد كوالا سمش كلملا نع الصفنم نايس يغب ريمالا
 اهنم مرحْلا



 كك لا

 ريمالا اذه .ناك دقو ٠ هتمدخ يف دوعلاو هيقلثل 7 قش -ةبنحشس راش ةلؤدلا

 هحترو ةلودلا جات ديهشلا ناطاسلا دنع يلث> دق هئض ةراضنو هتش ةثافحب فر
 دادسو هتءارصو هتماهش ىلا نكسو هتناطبو هصاوخ نم هسنج ءانبا ىلع همّدقو هرج
 درولاو.ردصلا يف ريبدتلا نسحو دشرلا ةئنم سنا ام كلذ دعب هيلا درو هتقيرط

 نسحاف هتبيغ مايا اهظفحو قشمد ىما ريبدت يف هبانتساو هتيركسع ىلع ةيرالوفسالاو
 هل ءاعدلا رثكف اهب نم ةفاك يف ةلدعلا طسبو اهلها نم ةيعرلا فصناو اهنف ةريسلا
 تقفشاو هتباجنب هركذ عاش نا ثبلي ملو ةثلثماو هرماوا تلثتماو هتلزنم تلعف هيلع ءانثلاو
 هدلو هيلا مّلسو )١ هتيالو لوا يهو ركب رايد نم نيقرافايم هالوف هتبيه نم سوفنلا
 ريبدتلاو ةسههلاب اهرما ساسف هتلافكو هتبرت يف هيلع دمتعاو قاقد كولملا سمش كالملا
 نيح اهلها هوجوو اهيمدقم نم ةعاج يف اكنو ٍةدمو ناوا برقا يف اهداف حلصاو
 .!ةعرلا روما اهعم تماقتساو ةبرحلا اب :تماق ةياكتتةرماتتو مهن فرع
 ةعقولا دهّسشو يرا ةيحان ىلا ةلودلا جات ناطلسلا عم هجوت د نا ىلا لاوحالا هب تاّقئتو

 نيءهدقملا نم رسأ نم عم لاقتعالا ةضبق يف لصدو ةلودلا جلت اهيف دهش 38 يلا

 هال 444 ةنس يف قشمد ىلا لصوو 1 ل ضصالخلا ْي هللا نذا نا ىلا هدم ماقاو

 دارو همارتحاو هماركا يف غلوبو هتادد بابداو هركسعو قاقد ةلودلا سمش كلملا

 تضتقاو ةضيبلا ةسايسو ةكلمملا ريب دت يف هيلع ليسا ةرالس بلا يف رظدلا هم هنلا

 متو هب عاقيالاو نيكتواسريمالا ىلع لمعلا ةلودلا ءارءاو كلملا نيبو هش اهيف لاما

 كاملا ةوفص نوتاذحا نيبو كباتا 0 نيبو ةنيب ةلصولا تدقعو لتقو صمالا هيلع

 ةريسلا نسحاو قشمدب لاما هل تماقتساو اهب لخدو قاقد كولما سمش كللا ةدلاو

 كلملا سفن لو امود ةامارملاو اهنع : امنع بذلا يف غلابو اهيلهأ ريبدت يف لمحاو اهف

 جات نب ناوضر كواملا رخف كلما ناك دقو ٠ هيلع ريبدتلا يف دمتعاو هبلا كوالا سمش

 اهاوس اهيلع راتخي الو اهيلا دوعال ا رثثرمو اهل نحو قشمد ىلا الئام بلح بحاص ةلودلا

 يف بترا ةنس يف نيقرافايم هيلا مكس ال شتت ناطلسلا نا هخيرات ف قرافلا لاق ١(

 هيلع اوشاهو امج هبئاث لع دمآ ةشوش تناك هَ ةشب يف ناو نيكتط سس هلاك 00
 ىلا هدعب تاقتناو ةلودلا جات مب دم تيقب و ةعامج باصو ةعامج لتقو دمآ نيكتفط رذحو

 ديو هدب يف تبقبو مهربا ةلودلا رف ريمالا ىلا تاقتناو لاني ريمالا ىلإ تاقتناو قاقد كللا
 ( 0879 ةنس ينعي ) نالا ىلا هدالوا
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 ةلودلا ميسق باحصا ضعب )١' هلتقو ةممحلا يف هللا هحر ةلودلا جا دهدتساو ريثدكلا

 ركسعلا يف هب فيطو هدأ لمأو ل هميرقتو هأبا هعانطصا لعب باح بحاض رقنس قا

 اهيف هب فيطو دادغب ىلا لمت مث
 ةناعبراو نيناثو ناك ةنس

 جات هبا داهشتساب ةلودلا جات نب ناوضر كولملا رخف كلملا ىلا ريتا درو اهيف

 ىلا ماثالا ديري هركسع يف تارثلا ىلع ةناع يف لزان وهو هرككسع لالفناو ةلودلا

 كاذل براضاف هيلا لوصولا ىلا هاعدتسا نيح ةلودلا جات هببا ىلا ريصملا مث دادغ

 ركسعلا مايخ تضوقو لاملا يف هبراضم طحف هبلطي نم لوصو نم فاخو قاقو
 هركسع يقاب كرتو هنالغو هليخ ناعرس نم رفن يف هريس يف اًدجم لحرو تقولا يف
 يف بئانلا مساقلا وبا ريزولا حيتفو بلح لخد نا ىلا هدصق يف اذه لو مو هئادو نم

 هوخا لفلا نم هيلا لصوو .اهدصتب نأ ةهالا اوذخاو اهلا هدعصاو اهياوبا ةعاقلا
 صاوخ نم ةعامجو ركب رايد ةيحان نم ةلودلا بات ناطم سلا نبا ؟) قاقد كولملا سو

 يف بائآسللا مداخلا نيكتواسريمالا هلسارو ةريسسي ةّدم باجي ماقاو لولفملا هركسع
 هب ماعي نا ريغ نم بلح نم لاما يف جرخف اًرس ىشمد ةكلام هل ررقو دلبلاو ةعلقلا
 نم ةّدع ضنا (71') هربخ كولملا رخف كلملا فرع ايلف هراهنو هليل هريس يف دجو دحا

 لصحو قشمد ىلا لصوو اًرثا هل اودجو الو اًربخ هل اوفرعي مو مهتافف هرثا يف ليخلا

 دانجالا ىلع دمعلا هأ دذخاو ةلودلا 4 ناطلسلا هببا بصنم يف نيكتواس هسلجاو ان

 تدرو ةنسلا هذه يفو ٠ لاوحالا دادسلا ىلع ترمتساو ىمالا هل ماقتساو ةيركسعلاو

 نم سراف ةئاعبرا يف ةكسم ىلا لصو ذببفصا ديمالا ناب زاجللا ةبحان نم رابخالا
 نبا باحصا نم ابتبارح نم اريثك اًقلخ لتقو اهكتامو مهررتف اهلها لئاقف ةيناكرتلا
 ةديدمم اهب ماقاو اهب لصحو ةكم نم فارشالا عمجو ةبيش يلا نبا مزهناو ةبلش يللا

 اهنع لحرو ةريسي
 نم كياثا نيكتفط نيبدلا ريهظ ريمالا صال رابيخالا تدرو ةشدلا هذه يفو

 نصح راللسلا هْبحاص جرو قشممد ىلا اًدئاع هجتوتو ةجاتلا ةرسكلا بيقع هلاقتغا

 لَمَقو: لصالا يفو ١(

 ءاتلاب ضيا قاقث هيف لاقيو ىصن وبا هتنك قاقد تلق :ةيشاح يفو (؟
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 ا



 - وهو

 كلارتالا ةريش تءاسو لصوملا٠ال ام اهنلع اولوتساف "ليقع ىنب لامجا ىلا ريمثو ليقع يب

 اهلها ىشاوم اودفناو لاما ءوسو داسفلاب اهبلع داع ان مئنم اهليشو 00 ”) لامعالا يف

 نمذ يف مهزانم نع مهواجاو مهلاوحا ملظلا باكتراو ببنلاب اوقرغتساو مهلاوماو
 ركسعلا يف نابفصا نم قراكرب ناطلسلا زربو ٠ ديلاو جاثلا طوةسو دربلا ةدشو ءاعغلا

 هملع اورماي نا يرلا لها نم ةلودلا جات فاخو ةلودلا جات ناطلسلا همم ةهج دصقو

 قرايكرب ناطلسا| لصوو ١١ اهنم خيسارف ةعبرا ىلع لزنم يف لزنو اهنع لحرف ماقا نا
 هبحاص ءاقلل امبنم لكن هأتو نيقيرفلا علاوط امهنيب تلاحو هئازاب محو هركاسع يف
 لقتاف 84 ةعيس رفص نم رشع عباسلا مويلا يف ناقيزفلا ىقتلاو برحلل تافاصملا ثنثدو

 قاخلا هنم لتقو هرثكا رسأو هلاقثاو هداوس بهو قرفتو ةلودلا جات ناضل

 ناكو جرخ مث اقم ىقب هناو هيلع نفللا مامالا دازت نا نولوقب ملم موق نا 05٠( ةنس يف

 ناسارخ ىلا ىضءو رص نم رازت جرخ ناكو ىفطصلاب بّقليو رازن نب دمحم ىّمسي هيلع صاف َدلوا
 كانه تامو هدم نبا تنب نم نبالا اذه دلواوؤ مهلا ليما او توملا ةعاق يف خابصلا تدب ىلا

 نب هن لارا القبل هيلع صن نبا هلو كانه تامو مئاقلاب بّقلي ليقو نبالا اذه ىلع صن دقو

 مونو برغااب اولاق موو ناسارخب 9 وق ىلع وهو ةيليعامسالا ( ماما ) نامزلا اذه يف نالا وهو رازن

 فّاخ دقو الا توميال مهنم مامالا نا نومعزي مهو . ملعا هللاو رصم نم رازت [ مو صم اولاق

 ه.م ةئس ىلإ لضفالا هلاخ فيس ةفالخلا يف يقب ةناف يلتسملا اءاو ةفالخلاب هيلع اصوصنم اًركذ اًدلو
 ذم ةفالقلا ف يقبو الاب بّقليو ( لع ) وبا هدلو هدعب ن٠ مالا لوو صب تامو (اذك ١

 نا مويه ذم يف وهو لمملا ىلع صن ةنوفإ لبق ناكو تام مث مث همساب نوعدي ةامدف موق هل لصحو

 هبياظ ضن دقو, لتلا فلخ الف هلع اصوضنم 125 ]ولو فلس 0. تومي ال مهنم مامالا
 دالوا نم اوجرخا نا اوقفثاو اوجامو سانلا فاتخاو يبا ا نا ىلا هترظتنا سانا عامجاب

 يلمتسملا نبا ناك هنا ليقو ظفاحلاب بّقليو نوميملا يلاب كيو ديحلا دبع ىمسي الجر رصتتساأ
 ه١١ ةنس يف لتقو (اذكح ) داس يلوو هيلع اوعمحاو صئتسملا نبا لب ليقو

 نمو يلعتسملا نا لوقت ةيليعاممالاو . صن ريغ نم امامحا اوعمحاف ءالؤه نم صنلا عطقناو (اذك)
 اذهو هدعبو رازن داو يف ةمامالا اغاو فيسلاب اهوذخا ءالؤه اًاو لخدم ةمامالا يف هل سل هديب

 هلوقل مهيلم هللا ناوضر سآبلا ينإل الا ةفالخلاو ةمامالا سيو لطابلا ىلع ناتفئاطلاو ٠ مهداقتعا صن
 باحصا امغاو . ةمايقلا موي ىلا قها نع كالمالا وبا تنا : ٌهنع هللا يضر سابعلا هنمعل مالسلا هيلع

 دادغبب اَّلا ةفالخ الو لطاب اذهو ءافلخلا كلوا نا نولوقي ضارعالاو ءاوهالا '
 يرصملا يدي.بلا صصنتسملا نب دازن دلو بسد ةئس يف نا: : مالسالا خيرات يف يهذلا لاقو 1 1

 شويا ريما نب لضفالا لتق يذلا
 امل لاق ةيرق ىلع ناك فاصملا نا : ةيقوجلسلا ةلودلا رابخا هو خيداوتلا ةدبز يف ١(

 يرلا نم اًخسرف ٠ ىلع اولسد
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 - تماقتساو لضفالا هدلول دهم مالا ناك دقو هنم لوالا .رشعلا يف يفوتو اهنم ىلوالا
 لبقو هنأرب اولعو هرما .اوعاطاو هتافو لبق ةيركاسعلاو دانجالا رئاسو نيمدقملا عم هلاح

 نم رامخالا تدرو.اضيا ةنسلا هذه يفو . ىلؤالا ىدامح يف تناك. شويملا ريما ةافو نا

 ناو ةجحلا يذ نم يناثلا رمثعلا يف نينمؤملا ريما هللاب رصنتسملا مامالا ضرب ردم ةبحأن
 ةنس ةجحلا يذ نم. رشع نماثلا ريدغلا دبع :ةلمل يف هللا ةمحر ىلا يفوتو هب دتشا ضرما
 رصنب » هتاخ شقنو ٠5١ ةئس هدلومو رهشا ةئسو ةنس نوتسو عبس هرعو 487

 دانحالا نم ه مي ينمو فامنالاو ل ببلل 6 ةريرسبلا ل 9

 ياو هللاب ئضتتسملا نب.دمحا مساقلا وبا ىهدلو هدعي صال ا يلردو فالتخالاو دانعلاب

 ةيركسعلاو دانجالا نم نيمدقملاو ءارمالا ىلع ةعببلا هل ذخاو نيمؤملا ريما هللاب ىلعتسملاب

 هبا بصنم يف همصنو شويا ريما نب هاشْنهاَس مسقلا وبا لضفالا ةبعرلا نايعاو

 هاوخا جرد ٠ ٠ لامآلاو راثالا ةناغ ىلع تمظناو لاوحالا هب فاعتباو هللا . رصتتسملا

 د سيوسوا سوبوم وسع ع

 كعب دويساولا ؟

 ظ ١ عم لصحو ةيردنكسالا امهئم رازن دصتف هللاب رمحتتسلا انبا رازتو هللا دبع ةبفخ رصم نم

 ىلع شويملا ديما مهيلع لوع نيرذلا ةّيشويملا ناملغلا رباكا نم ناكو اهيلاو ةلودلا رصن
 امهشب ترجو لضفالا نيبو هنيب فلخلا مكحيتساف هدلو نود هدعب نم ىمالا ف هتماقا

 لاوحا كثحلصو هدعب نم صالا ل ماقمساو هب لضفالا رفظ نع ترفسا عساقوو بور>

 لاوحا ةفرعب قآعتي ام اماو )٠1 اهنالتخاو اهبارطضا دعب .تماقتساو اهلامعاو .رصم

 ابكجلمو اهقباضو اهيلع لزتف يرلا ةنيدم ىلا هليحر يف مت هناف ةلودلا جات, ناطلسلا
 عم اًركسع ضبا دق ناكو يرلا ىلاو ماشلا نم لقاعملاو لامتالاو دالبلا ىلع ىلوتساو

 اةددقسملا - دعم ميك ونا مامالا تاهوؤوهدح ةنئس يف ناك هنا ل هخيرات ف قرافلا لاقو ((

 ىلع يعن رصنتاسلا نا لوقت ةيلعامالاو ةييعاممالا تقرفنا تقولا كلذ نمو رصم ةفيلخ هللاب

 قندو شويحلا ريما ردب ريمالا تاب جورت سهنتسملا ناكف هيف ةمامالاو. رازن روفعلم يلا هدلو

 هدلو هعضوم يلوو هه ةنس يف ردب شويملا ريما تامو م.اقلا يلا هاك و دنإ ءاو انا لتم
 نبا ىكلوو رازن ىلع شويملا ريما يوق رصنتسملا تام 20 شويمحلا ةراما لضفالا لوو لضفالا

 ةقرذو الملا يف ل ةقرف نيتقرف صم لها قرفناو يلعتسملاب ٌهيَقلو دمحا مساقلا ابا هتخا

 تنب ىلا جورتو 2 تول نم حاصلا ندخأا هيلا ءاحو . رصع فتم وهو رازت عم

 مئاقلاب بقل لآقو ىفطصملاب ٌةبقلو دمحم هامسو ا!دلو اهنم دلواو حابصلا نبإ: نسما

 ةرضاحلا ةخسنلا هذه لبق اهبتك يتا)) خيراتلا اذه نم ةقباسلا ةخسنلا يف اضيا فنصملا لاقو



 مس

 يلبق يتلا فيرشلا ةعلقب ميقلا ىلا ردابو هيمدقم يف دلبلا حلاص نب دومحم نب باثو
 ريمالا لوسر هملا لزنو ةلودلا جات لخد اهنم و باب نمو ةلودلا حبات ىلا روهظلاب بلح

 ةلودلا جات نم هل نامالا ادملاو نان ا هتجوزو بلح ةملق 6093 ا

 موي يف اهم .لصحو هيلا اهمآسف نامالا ذْخَأو لاخلا ريرةت نم ناك اب هأيلعاو هبلا اذاعو

 ناكو ٠ ماشلا نمو هبلا نوصملا عيمج ع ا ىدامح نم رشع يداحلا نيئثالا

 هقنع تبالطف هلت ةلودلا جات مّقتف ةمقولا يف رسم نم ةلمج يف اهرلا بحاص نازوب

 نا ىلا اجي لقتعاف ةعقولا يف رسأ دق ناك لصوملا بحاص اقوبرر يمالا كلذكو اًربص

 ةلودلا جات ناطاسلا لحرو ٠ هرما ررقو اهيف نوظفحتسملاو باونلا تنترو بلح رما رّرتَت
 جورس كلذكو اهداعتساف نازح دصقو هعطقو تارفلا ةمحان ىلا ركسعلا يف بلح نغ'

 لصوملا ضراب الزان ناك هنال قراكرب ناطلسلا قيرط نع لدعو رك رايد دصقو اهرلاو
 ناهفصا ىلع ةيلوتسم تناكو دومحم هبخا ةدلاو هاش كلم ناطلسلا جوز نوتاخ ايلاط

 رقتساو هنيبو اهننب ةلصولا قمم يف امهني تددرت تالسارمو تانتاكمل لاومالا عبجو

 دوقتلاو لامتالا كلت يف فّرصتلا قراكرب ناطلسلا تعنم دق تناكو اهو هل كلللا

 اهنم ةلزاز لكيف اهلثب عسي مل تاعفد ةليلو موي يف لزالذ تثدح تقولا اذه يفو ٠ ٠ اهف

 نم كبك ملو كلذ بيقع ةلودلا جات لحرو ٠ ةداعلا هلثب ترج ام فالخم لوطتو مين

 ةلودلا جات « ءاقلل اهركسع يف نابفصا نم تجرخف ربخلا نوتا> تفرعو هثمس ىلع مالا

 قراكرب ناطللا ةهج ىلا اهركسع قرفتو تضوتف داح ضرع اهقيرط يف اهل. ضرعف

 ناك دقو اهبكلمو اهلخدف ناهفصا ىلا لاخلا يف راس كاذ قراككرب فرع نيحو هديغ ىلاو

 نوتاخ ركسع نم لصوو ٠ اهف تاوقالا مدعو اهب ءالغلا طرفل كالحلا ىلع اوفرشا اهلها '

 هتكوش تيوقو هتدع تفعاضتف قرايكرب ركسع نم كل ذكو ريثك قاخ ةلودلا جت ىلا ] ٠
 قشمدب ناوضر كولملا رخف هدلو بتاكو ناذه# ىلا لصوو دادغب رباثم ىلع كل يعدو

 ىلا بلح نمو بلح ىلا راسف ماسلا يف دانجالا نم يب نمت يفن هيلا ديسملاب هرمأب '
 حلاص نب دومحم نب باثو ريمالاو قدرا نب يزاغ ليا نيدلا مج ريمالا هعمو قارعلا ٠

 لوا ف ةبحرلا ىلع دادغب بوص هحوتو ةمميسقلا بلح كارتاو برعلا ءارما نم ةعاجو

 +ال ةنس

 ردب شويملا ريما ضرب رصم ةبحان نم رابخالا تدرو ةئسلا (707) هذه يفو

 ىدامح يف دقشا نا ىلا هب مادو اذه هطرم يف  تكتسأ هلاو اهرئا ىلع لولا



 هد لوا

 0 هدهع  ىلو .هدمب لمإلا ىلووب ةريرسلا لدمج :ةريسلا نسحب ناكذ ريشا ةسخو
 عيوبو نيئماوملا ريما هللا يدنتملا نب نيئمأوملا ريما هللاب رهظتسملا دمحا نيالا وبا

 هل ماقتساو ةنسلا نم مرحلا نم رشع نماثلا ءاثلثلا موي يف هببا دعب ةفالخلاب هل

 ضيق كلذ دنعو دارلا هنُكو دادسلا ةيضق ىلع لاوحالا هريبدتب تمظتناو ىالا

 ًاميقم هللا همحر هللاب يدتقملا ةافو دنع قرايكرب ناطلسلا ناكو هدنع مهلقتعاو هتوخا ىلع
 ةلودلا جات ناطلسلا رب اهنم رخالا عببر رهش يفو ٠ ةنسلا رخا ىلا ًاميقم اهيف يقبو دا دش

 (69”) رخالا عيبد رهش يف يصاعلا عطقو ماشلا ىلا هجوتو ركسعلا يف قشمج نم

 كاذب ربكلا لصتا الو لماوعلاو يشاوملا بهو تاعارزلا يعرب ةيركسعلا ىلا مدقنو

 دادعتسالاو هعفدل بهغأتلاو داشتحالاو عمجلا ف عرش ب تلح بداص ةلودلا ميسق 5 ىلا

 هلا اهّرلا بحاص نازوب لوصوو كاذب ةلودلا جات ىلا ربا ىهتناو هئاقل ىلع عمجاو

 بحاص فسويو لصوملا بحاص اقوب رك لوصو كلذلو هداحتاو هيلع هداعسال هركسع ف

 نم لحرف هترزا ومو هتثوع بلح يف عيمملا لوصحو سراف ةئامسمو نيفلا يف ةبحرلا
 اوقرحاو اهب يشاولا ىلع ليلا تراغو ةروعانلا ىلا اهنم مث ةتوناملا ىلا رامح رفكب هلزنم

 ركسعلا نم هعج يف ةلودلا ٍيسق لحرو يداولا ةيحان ىلا اسهنم لحرو اهعرذ ضعب
 رتلآ متاو ,ةئيهو يز نسحا يف مهّنكت كلذ ىلع ةدايزو افلا نيرشع نم وحن هريدقتو
 يف بلح نم هزورب ناكو ةلودلا جات ركسع ادصاق نابفس رهن يقاوس عطقو دعو
 هيلا” ثدسلا موي ةادغ ناّيرفلا ىقتلا ةنسلا نم لوالا ىدامج نم نماثلا ةعمجلا موي

 اقوبك اركسع ناكو مايا ةسمخج هركذ مدقلا دسالا جرب يف لحّذو خيرملا نارتقا بيقع

 نم ةعم ناك نب قثي ملو محملا ىلع اوماقاف يقاوسلا ضعب عطق نم اونّكَسَتِي مل نازوبو
 اونغي ملف باقلا يف مبلعج مث ةرسدملا ىلا ةنميملا نم فاصملا تقو يف مهلقنف برعلا

 ناذوبد 0” ا كصو برعلا تمزهناف مهيلع هركسعو ةلودلا جات ىلاعت هللا رصنف انش

 رقنس قا ةلودلا ميسق المو مييف فويسلا تمكسحنو بفسوب ركسعو كبحلا دنع

 برضب سماق ةلودلا جات ناطلسلا يدي نيب اورضحأ نيحو هباحصا رثكأو بلح بحاص
 لههاب اوعمتجاو يلح ىلا لفلا رثكأ هجرتو اواّقف هباحصا نم قفا نمو ميسق قع

 لصرف ٠ قرايكرب ناطلسلاب داجنتسالاو بلجم ماصتعالا مشبب ررقتو ثادحالاو دلبلا
 هيلع نوامعي اهف اوراحو مني اهيف ءارالا تفلتخا دقو بلح ىلا لالا يف ةلودلا جات

 ريمالا لخدف ةلودلا جات راعشب اودانو دلملا باب اورسكو مهل هوي م مهنم ”ةعامج ثوف

 - ؟تيب هه مرارا هنيعميت
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 فكل 1 د ب

 نع فعي لو كلذ لمُتف مهتاننعا برضب ويلا يما مدن ةباحضاو هذائجا نم هع
 مهنم دحاو

 ىلا تعد بابسال .مباملا ريسم لاطباب قارعلا نم رابخالا تدرو ةنسلا هذه يف
 ةحص' ةنسلا هذه يف ماشلاو قشمد نم جاما راسو مهريسم يف مهيلع ف فولو كاذ

 دكأتو هتيالوب هل 'دقعلا دعب ةلودلا جات 685 ناطللا كارتا يمّدقم دحا يناخا ريمالا

 ١ 0 مهجح ضورفو ميكسانم اودصقو اواضو املف٠ ٠ هتصوو ميتا هباظخ

 هبضري ام مهتهج نم هيلا لصي مل ذا 1)ةّدشت يلا نبا مرإا ريما نم اًقوخ مايا ٠ انكتالا

 اركشو ةكم ىلا اوداصف ةكم نم بيرق مهين هلاجر يف مهعبت ةكم نم اولحر املف
 لتققو مهلاج نم ضعبلا مهيلع درف مه هراد دعب عم مع لزن ات هيدل اوروضتو هيلا

 نيدئاع ةّكم نم اوراس مهل ذوخألا در نم اوسيأ املف مدقملا يللا ريمألا وخا ةعقولا يف

 اراماتا> "كاهل هاذ نم 'ىرتلا . موق مهيلع ربظ اهنع اودعب نيحف ةفص حبقا ىلع

 كلهو ةرفاو ”ةعاج جاجملا 0 نا دعب اذه مهيلا هوعفد ام ىلع مهوعن اصف مهب

 حبقا ىلع مهنم ملاسلا داعو هوركملا برعلا نم مبلغ ١ عاطقنالاو فعضلاب موق

 همحر يلبنملا نب دمحم نب دحاولا دبع جرفلا وبا مامالا يفوت اهفو ٠ لاب تنك" لاح

 نيردلا نيم ملعلا رفاو ناكو قشمدب ةحلا يذ نم 0 نماثلا دحالا ا ِش هلل

 ةئاعبراو نيناثو عبس ةنس

 يلا هللا صصأب يدلل مامالا ةفملخلا ةافوب قارعلا نم ريا درو ةنسلا هذه يف

 تبسلا ةلبل ف ءأعِف نينمولا ريما هللا صصأي مئاَقلا نب ةريخذلا نب هللا دبع مشا

 يناثلا ءاعيرالا ةلمل هدلوم ماو رهسا ةعسنو ةئس نوثلثو ناع هرمخو مرا فاصننا

 ةئس ةرشع عسل هتفالخ ده تناكو 164 ةنئس ىلوالا ىدامح نم نماثلا لاو 2

 ين-للا نويلا ىموم ينب نم مشاوحلا ٠ ءلرمالا نم رفعج نب دمحم يللامملا جات ريمالا وه ١(

 نيدلا لاجل بلاط يلا لآ ب يف بلاعلا ةدم يف اذك شاهو نب ةزج دمب هم لذ يول
 تام اهيف نا مالسالا خيرات يفو . ملا« ةنس يف يفوت هنا ةيشاح يفو ةبقع يلا نباب فورعلا دمحأ
 بسحب نيئمؤملا نيمال ةرعو ديبع ينبا رم بطخي ناك ةّكم بحاص يولعلا مشاه يلا نب دمحم
 ءالؤه زئاوج 1 امهنم ىوش نم
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 سلو ناسارخ ةبحان ىلا هجوتو ةئطلسلاب هسفن ثدحو هتادعو هتدع ترثكو هتكوش

 ةمدخلا يف ةحصاخملاو ةعاطلا هل اولذبو هلها هيلا جرخ اّلا لقامملا نم لقعم الو لس رع
 نانو ةلودلا داو بلح بحاص ةلودلا ميسق هنع لصفو٠ مظعي هنأثو لحفتسد هرماو

 هل نيفلاخ هاش كلم ن نرابككرب ناطلسلا ةمحان اددقو نيضاغم اهلا بحاص

 حورس ةئيدم ىلع لزنو ركب راد ىلا ةلودلا جان دوع لامطلا تضتقاو هيلع نيصاعو

 ريمالا لوصو ربخ ه هب لصت او٠ : هيف اوخ تاقث نم ماضيرإ نم ةريزاا يفو اهف لوو كلف

 ىلا هاقراف انك نيذذلا اهّرلا بحاص ةلودلا ديومو بلح بحاص رقنس قا ةلودلا يسق

 امهعدقمب هرورسو هئم امفرصو عقوم نسحو ايف هماركاو هيلع املوخدو قراكرب ناطلسلا

 هرمال لاممالا (687) نم ريذحتلاو ةلودلا جان ةمحان يف عوقو يف اعرش امهناو هيلع
 ءاليتسالاو ةئطاسلا ىلع ةباغلا نم هنكسو هبطخ لاضعا لبق هتلجاعم ىلع ضيرحتلاو
 اهلاصيال ام.عم ريسي نم ةنم اماطو تقولا اذه يف ريسملاب هيلع اراشاو ةكلمملا لامعا ىلع

 مدقو ميلا لبقع ينب درو لصوملا ىلا اممهلاصيال امهعم راسف اهارلاو بلح امهيدلب ىلا

 ةلودلا يسق لصوف ٠ ةلودلا دعس هبقلو مهيلع شيرق نب ملسم ةلودلا فرش نم الع

 ناظطلسلا ركع ضعبو ليقع ىب نم ةعامجح هعمو 4485 ةنس لارا باح ىلا

 ركسعلا يف ضبنف ةلودلا جات ىلا كاذب ربخلا ىهتتاو بلح ىلا لصو ثدحب قرايكرب

 ءافكتابربخلا هيلع دروو اهب ماقاو ةيكاطنا دلب دصقو تارفلا ىلا ةبحرلا ةيحان نم
 ةدم ةكاطناب ةلودلا جات ماقاو اهب وتشي نا همزع ناو دادغب ىلا ةبحرلا نم ناطلسلا
 قشمد ىلا داعو لعفي ملف ماشلا ىلا دوعلا يف بطوخو راعسالا تعفتراو تاوقالا تلق
 ةعامجو لماك وثيو حلاص نب دومحم نب باثوديمالا هتلمج يفو ةئسلا نم ةجحلا يذ رخا

 هذه يفو ٠ بلح بحاص ةلودلا يسق نم اًفوخ ماشلاب ةماقالا ىلع اورسجي مل برعلا نم
 ةلودلا ٌرينم ريمالا ابلاو ىصع ال دوص رغث ىلا ريثكر كسع رصم نم حرخ ةنسلا
 ردب شوسملا ريما هناطلسل ةفلخ اوهركو ةنايصع اوركتا روص لها ناك دقو يشوبملا

 وحلا رماد هللاب رصتتسملا راعشب :اودان اميلع لاتقلا دتسا نيحف مما 0

 تيهنو عنامت الو هنود عنام الو "عفادم هنع عناب مو دلبلا ىلع يرمحملا ركسعلا مجبف

 اواو هدانجاو ةصضارشو يلاولا ةلودلا ريثم ةلمللا ف ذخأو ريثكلا قلخلا ا

 توم داثلا لها .ىلع ىلع عطقو 447 ةئس ٠ ٠٠ ىداجج نم رشع عبارلا موي يف رضم ىلا
 سو ةلودلا دينم يلاولا لصو الو اهلاوما لجأ تقرغتساو محلاوحاب تفحجا رانيد فلا



 موو احم

 م 1

 ةثاعبراو نين اكو تس ةئس

 يهربال انناط اهنف ىرج ام دعب نيسصن نع ةلودلا جات ناطاسلا داع ةئسلا هذه يف

 لزنو مظع قل يف لصحو دجنتساو خرصتساو دشحو عمج هربخ فرع املف شيرق نبا
 ناك املف ٠ اراد ىلع ةلودلا جبات ناطلسلا لوو سامرملا قرشب فورعملا لزألا يف مهب

 سامرحلا رهن ىلع ناشدللا ىقتلا ةنسلا نم لوالا عبيد رهش نم يئلاثلا نيذثالا موي
 برعلاو كارتالا نم ةعاج لتق نع ةعقولا تفشكتاو لاتقلا دتشاو ناّقرفلا طلتخاو
 مهيلا ةلودلا جات ركسع داع لزاما برعلاب رقتسا املف هناكم ىلا ام.هنم قيرف لك داعو

 مرنم لتقف فيسلا مهذخاو برعلا تمزهن اف نوافاغ مهو مهيلع لو نوراغ مخ
 0 هربا ريمالا لتقو مخل يف نيميتملا ةلاجرلا نم رثكالاو ريثكلا ْدَدَعلا 70

 نم ىلتعلا ريدقت نا لمقو مهريغو ليقع ينب نم نيمدقملاو ءارمالا نم ةعاجو

 ميلا يف دجو نم ىلع يبسلاو بلسلاو ببنلا ىلوتساو لجر فلا ةرشع نيقيرفلا

 دحاو راثيدب لمطلا عسب ثيحب عاركلاو يثاوماو داوسلاو مئانغلا نم يدبالا تالتماو

 اذه يف اهنم عبْسأ الو ةعقولا هذه نم عّشبأ دهاشي و دحاو راثيدب ةاش ةئاملاو

 ىرسالاب اوداع الو ٠ يبسلاو ةكسشملا نم اقافشا نهسفنا نّرعلا نآوسن ضعي لإ ١

 اوككبف تارفلا يف مهسفنا ىرسالا نم ةعاج ىّتلا تارفلا يطاشب اواصحو يبسلاو

 ةكلم نم اهكتلمو اهقياضو دمآ ىلع لزنو ركب رايد ةلودلا جات ناطلسلا دصقو

 نبا نم دما كلمو ةري زا نع اضوع نييدصن (ه هاو ةريزملا عم اهب مقا 1١ ريهج نبا

 كلمو راجئسو لصوملا ىلا دلو لا اهرما ررقو اهلامعاو نيقرافامم مّلستو ناورع

 كلم نب قراكرب ناطاسلا وح اوهجوتو مهل مناك ند ليقع وشب مزمناو لامعالا

 دمك ناطلسلا تنب نوثاخ هتدلاوو 3 نب 2 ةلودلا فرش نب يلع ناكو هاش

 جات ناطل.سلا نم هب لزن ام نوكشي ءاش كلم ناطلسلا ةّمع ( اذك ) دواد نبا

 ةلودلا

 تيوق دايعلا ةعاطو دالبلا ةكلم نم هلملا امو ًاّيهت ام ةلودلا جاتل ايت لو

 ريهج نب ةلودلا رخف نب ريهجت تاكربلا يلا يفاكلا نبا نسحلا وباوه ١(
 طقساو مهيف لدعو اهلها ىلا نسحاو نيقرافايج ناطلسلا رقتساو : هميرات يف ٍقرافلا لاق (7

 شع نها يف همم سانلا لصحو قئاوبلا عيجو فّلدلاو طاقسالاو راشعالاو ن وللا عض
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 ىلا قشمد نم هجوت دق شنت ةلودلا جات ناطلسلا ناكو ٠ هدارم ىلع لالا تمظنتاو

 هتافوب هيلع ربا دروو هيلا برقتتلاو هل ةمدخلاو هاش كلم ناطلسلا هيخا ءاقلل دادغب

 متي ملف هيلا اميلست سمتني اهب تلا لسراو اهقياضو ةبحرلا ىلع لزنو اًمجار ًافكتاذ
 ٠ ةمحرلا ىلا ركسعلا يف داعو دشحو عمجو قشمد ىلا اهنع لحرف دارم الو سمعا اهيف 7

 بحاص ١١ نايس يغاب ةلودلا ديؤمو بلح بحاص ةلودلا مسق بتاك ناك دقو

 هعم اعمتجاو هوحن اراسف ةدفارملاو ةرزاّرملا ىلع امهثعبيو ةدعاسملا امهنم يعدتسي ةكاطنا

 نامالاب اهكلم نا ىل ابهةباضو ةبحرلا ىلع لزنو اههركسعب رهظتساو اهب هرما يرق
 نامالاب اهكلم ىئم هنا هسفن ىلع رذن دق ناكو ٠ اهنف ةريسلا لمجاو اهلها ىلا نسح

 رارقتسا دنع هدمغاو اهيلا هلوخد دنع هفيس رهش كاذ دنعف فسلا 3

 اًدصاق اهيف هلبق نم نيظفحتسملا بترو اهزما رق نا دعب اهنع لحرو : هرذس ىفوو اهرما

 سيرك ”اوعبا عج -ر دق هاش كلم ناطلسلا ةافو دعب ناك دقو٠ نيمصن (67) ةحأا

 لصوملا ليقع ينب دالب يف لزنو داركالاو برعلا عمجو اهنامعاو لصوملا مآستو هدالب ىلا

 جات لصو 3 ةنالولا نع هدعباو اًديحم ةلودلا فرش هخا دلو بلغو اهالاو امو

 لذبي نيببصن يلاو هيلا رخو اهرلا بحاص نازوب ريمالا هيلا لصو نيميصن ىلا ةلودلا

 باحصا نم اهب نيرذلا دنلا نم دلبلا لها عئتماف ةمدخلا يف ةحصانلاو هل ةعاطلا

 يغنلا ريدقت ا_هبف لتقو فيسلاب ايكو اهروس ضعب مدهو اهلتاقف طرف ميهربا

 اويقوعو تانبلا تكتهو مرا تاو هده اسمر اهعا. ىلإ استلا عل لكقو لجر

 ال ام مهرما يف لمعفو روتسم لك َنزرباو روخذم لك نرهظا نا ىلا تابوقعلا عاوناب

 لاجرلا نم رسالا يف ناك نم كلذ دعب قلطاو رفاك ةئسحتسل الو ملم ةلحتسي

 نم ضعب ىكحو كلل م حا كارتالا يديا يف يقب نمالا ناوسنلاو

 يهو ةشحافلا اهنم بلطي كارتالا تحن ةارما دهاش ةنا ةحببقلا ةناكلا هذه رضح

 تحرج لمفي ملف ُهنم اهصيلخت تلداقو ةتئجف » تبلل 3 عتمتتو ثيغتسأو حيصت

 دداككس نأ .ىلا 0 ىلا اهتجرخاو فارُسالا هوجو نم 00 ري اذاو اهنع ىلختف

 ركذلا نسحو اهباوث تزرحاو تكتم تنب لك نود اهراد ىلا ةملاس اهتدعاو ةنتفلا

 « نيسدصن فارشا نيب

 ناغس يغب : عضاوملا عيمح يف لصالا يفو-(١
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 مهرود نم سانلا جرخو لوالا نيرشت ند هنوك مويلا اذه قفاوو اهلثع عيبا م

 ةسنك تررطضاو ةيكاطناب تبرخ ةريثك اروذ نا ىكحو. ٠ اهدوع نم اًفوخ

 اهروس نم + نيعبس ريدقت اه. مدهناو مدرلاب ريثك قاخ كلهو اهيف ةديسلا

 اهبفو ١ اهنم ثعشت ام لو اهترامب هاش كلم ناطلسلا ىما نا ىلا اهلاح ىلع تيقبو
 فخ ديو عنف ينط مح ىلع بح سلم ةزدأا ١ ١

 تدرو اهيفو تلح ىلا داعو بجر ثلاث يف اهظفح يف ها بترو اهنع مالم

 يف كمل هاش كلم ناطلسلا (تخا ) نبا دمحا كلملا ةافوب قرشملا نم راخألا

 هلجاعف هركذ مد ةذ ام بسح ربانلا ىلع 4 بطخو دنقرمس يف هدج ةكلمب
 عنا ال يذلا موتحملاو عف ادي ال يذلا ءاضتلا

 ةئاعيراو نيناكو ل ينط

 نينثالا موي نم رهظلا تقو ناطرسلا جرب يف لحّزو خيرملا نرتقا ةنسلا هذه يف

 نم ةفرعملا لها ركّذو ناسين نم نورششعلاو سداسلا وهو لوالا عبير رهش نم فصنلا
 (معلص) يبنلا ثعبم ذنم حربلا اذه يف هلثم ثدحي مل نارقلا اذه نا موجنلا ةعانص لها

 دادغب ىلا ناهفصا نم هاش كلم (667) لداعلا ناطلسلا هجتوت اههفو ٠ ةياغلا هذه ىلاو

 ةينطابلا نم يمليد لجر بثو ناذم# ىلا لصو ًاملف اهكّلمتل رصم دصق ىلع الو عم
 هللا همحر لتقف يموطلا قحسا نب نسحلا ىلع يبا كلملا ماظن كرزب هجاوخ هريزو ىلع

 اول اثو سائلا فساف رثا هل ناب الو ربخ هل رهظ الو دجوي ملف بلطف هتعاس نم برهو
 ةفصغلاو لدعلا راثآو ةّمرطلا نسح نم هيلع ناك امل هلثم دقفل مزح فعاضتو هباصل

 دق ناكو ةسايسلا ديمحو ريا بحو ملعلاو نآرلاو هقفلاو نيدلا لها ىلا ناسحالاو
 ناك ثم مجعلا دالبو قارعلاب تاطابرلاو سرادملا نم دالبلا يف ةنسملا تارآثالا ُّ

 هاش كلم ناطلسلا نزحو ٠هريغ ىلا هيقذ نم ناسنا فلا رشع ىنثا ىلع يرجي هقزر

 نم لاوس نم لئالق مايا يف دادنب ىلا لصو نا ىلاريسلا عساو هدشنا ل
 هب دتشاو همسج يف اًروُتف دجو دقو ةنم داعو دّيصتملا ىلا جرخو ةيدُم ثنا

 نيب ناكو ةنسلا نم لاوش نم سداسلا ءامبرالا ةيل يف هللا همحر يفاوتف دال ضرأا
 ناطلسلا هدلو ةكلمملا يف هماقم ماقاو موي نوثلثو ةثلث كرزب هجاوخ لتقمو هتافو

 هرما ماقتساو همساب رباثما ىلع يعدو ةعببلا هل تذخأو هبصنم يف بصتناو قراتكرب
15 



 دج 1

 دب ةعداوملاو اهرما ررقت نا ىلا اهتباضو اهضبر ببنو اهرصخو رزيش ىلع ةلودلا مسق
 بلح ىلا ادئاع اهنع لحرو ١١ اهمحاص نييو

 ةنامعبراو نيناثو نيتنثا ةنس

 ةئيدم 0 كلم ناطلسلا حاتتفاب قرشلا ةيحان نم رامخالا ثدرو ةنسلا هذه يف

 دالوا ةثلث اهنم هلو اس كلم ناطلسلا عم هتخا تناكو 530 اهكلم رساو دئقرمس

 كلملا نا ركذو ربانلا ىلع هل ةيطخلاب ىماو دمحا كلملا وهو مهدحال اهب ةيالولا لعجف

 ٠ هللا ماب يدتتتملا ةفيلخلا مامالل اهجوز مهنم ةنبالاو 484 ةنس يف يفوت روكذلا دمحا

 | ا او يرغت حشو لحاسلا دصقو هيمدقم عم اهنم رصم ركسع جرخ اهذو

 7 مه ”ةوق نكي مو هثوم دعب ليقع يلا (نبا) ةلودلا نيع يضاقلا دالوا روص يف ناكو

 ”" امبلع ركسعلا لحر مث ايش رما اوررقو اديص كلذكو اهومّلسف عنمت ةيه الو عف دت

 ضي اهيفو٠ معلا ةرادع ترج اهيفوو ٠ امهحتتفاذ اكعو لءبج يرغث ىلع لزنو

 مهب عقواف ليبسلا يفيختو قيرطلا عاطق "باول راو اعران بماي هذا ع0

 "ورا تن اطاو ةلباسلا تّنِمآف (665 رساو اتق مهتفأش لصأتساو

 3 نحت ةفابم كلذ يف غلابو نيرفاسملا ةياحو نيدسفلا عيت لامالاو فارطالا رئاس
 ةعض يف ناك نم لك زرتحاو اهداّعا تيصلا ُهل عاشو اهسسب هتنهه تمظعو اب هكذ

 ش هببسي كلهيو هب ذخر سما هب نيزاتجملا نم دحا ىلع متي نا نم لقعم وا

 ةئامعبراو نيناكو ثلث ةئس

 ريمالا هعمو هركسع يف صمح ىلع ةلودلا جات ناطلسلا لزن ةنسلا هذه يف

 فلخ اهيفو ةكاطنا بحاص نازوب ريمالاو هركسع يف بلح بحاص ةلودلا ميسق
 اممّلسو اهنم بعالم نبا جزخو نامالاب اهوكلم نأ ىلا اهورباصو اهوقي اضف بعالم نبا
 ىلا داعو ةَدُم اه ماقاف رصم ىلا هجبوتف ةحارس اوقلطاو هعم هوررق اب هل اوفوو
 هدس لصحو هكلم نا ىلا ةيمافا نصح ىلع ريبدتلاو ةليمللا لمعاو ماشلا

 ةئاعبراو نيناكو عبرا ةنس

 . ةئاه ةميظع ةلزاز ماشلا يف ثدح ةنسلا نم نابعش نم عساتلا ءاثلثلا ةليل يف

 جاغنط نبا همسا نا نامرلا ةارميفو (» ذقن.نبا وهو ١(



 مس ]هل

 نب شنت ةلودلا جات ناطاسلا رابخا هلع تدروف اهكلمت يف اعماظو اهملع اًباضمو
 ركجسو هركسع ىقتلاو اهنع لحرف هدادعتساو اهدصقل هه اتو هداشتحاب نالسراملا

 رسكف رفص نم رشع نماشلا ءاعبرالا موي يف ملس نيعب فرعي عضوم يف ةلودلا جات
 هداوسو هركسع ةلودلا جات كلمو ةميزهلا يف لتقف نايلس ركسع ةلودلا جات ركَسع

 فورعملا هيلا ابمّلس لّوالا عبير رهش يف اهمّلست نا ىلا اهيلع قّيضو بلح ىلع لّتو
 مزيناو ماشلا ىلا حتفلا وبا هاش كلم لداعلا ناطلسلا لصو اهيفو ٠ يللا ينوعربلا نباب

 اهنم جرخو ناضمر رهش يف اهاخدو لداعلا ناطلسلا اهكلمو بلح نم ةلودلا جات
 ديع اهب دّيعو بلح ىلا داعو مانا رحبلا لحاس ىلع محو ابكلمو ةكاطنا دصقو

 اركلمو اهقياضو اهيلع لزنو اهرلا دصقو اهنع لحرو رطفلا

 ناطلسلا لبق نم رقنس قا ةلودلا يسق ريمالل بلح ةيالو ترّرتت ةنسلا هذه يف
 ىمحو اييلها يف لدعلا طسبيو اهيف ةريسلا نسح او اهلا لصوو حتتفلا يلا داس كلام

 مهداباف نيدسفلا عبتتو ةيعرلا فصناو ةبحلا (65') ماقاو اهيف نيددرتملل ةلباسلا

 ءانثلا فعاضتو ذل نسحو تيصلا نم كلذب هل لصحو مهدعباف رشلا لها دصقو

 دازو راّفسلا نم نيددرتملل ةلباسلا ترمعف روشنم هيف هاجاو رركذم هرامخإ ام رككلاو
 راطقالاو تاهملا عينج نم عئاضبلاب نيدراولاب دليلاب عافترا

 يف اعبط دنقرمس ىلا متتفلا وبا هاش كلم لداعلا ناطل.لا هجكوت ةئسلا هذه يف
 .ليقع ينب رايدو ركب رادو اهرلاو ةريزاحاو مورلا داليو ماشلا نم.هبلق عارف نط ١

 ةباد نوتاخ هئحوز تورث عيدوتل باح نم رفنس قا ةلودلا ميسق ريمالا جخ اهيفو

 يمواف نيكس هدي يفو باب 7 هعم ةسلاج تناك اهنا ليقو هاش كلم ناطلسلا
 دتنشم ريغ ابلغ نوال + ءاضقلل اهلتقم يل تصقوف حازلاو ةصادملا لس ل ا

 قرشلا ىلا اهلمحو لالا هذه ىلع اهدقفل فسأتو اديدش ءزح اهيلع نزحو َتنآَف

 لزن بجد لهتسم ءاثلثلا موي يفو .ةرخالا ىداج لهتسم يف كانه" اهل رباقم يف نفدتل



 بس ااا ح

 ةئامعبراو نيعبسو نا ةنس

 ا نيو شملتق نب ناملس كلللا ني برا فاصم كل ١ ل1 هذه يق

 | اوه يف نيفس رج: ىلع رفص نم”نيرشعلاو عبارلا مويلا يف شيرق نب ماسم ةلودلا
 همج يف كلذ 75 ناماس لحرو لتقو ةلودلا نفر لكسم را لحازرق هل هل لاقي

 هلال ذاثم ماقاو لّوالا عيبد رهش لهتسم يف اهيلع اًثباضمو اهل اًرصاحم بلح لع.لزتو
 00 ات رخالا عنبب ريش نم سيما يف ,اهنع«لحيف اهيف هدارا ام هل انتي لو ةّدم

 اهمتداعاو اهنم مده ناك ايم مرتد بلجي فيرشلا ةعاقلا ةراع يف عرش اهو ٠ هدالب

 - جنرفألا ناب برغملا ةيحان نم رابخالا تدرو اهيفو ٠ اهتراع لاح يف هيلع تناك ام ىلا

 خرصتتسا ةطيلط بحاص ناو اهلهاب اوكتفو اهركسّلتو سلدنالا دالب ىلع اولوتسا

 بلطو داعسالاو ةثاغالل اوضهنو داحنإلا ىلا هوباجاف جنرفالا ىلع مهب دجنتساو نيمللاب

 دادعالا يف مهد جنرفالا اوف اصو. فيثك شبجو مظع قاح يف هبلا اولصوو داهملا

 0 لعا ةنبمبظع ةرسك جنرفالا ركسع اورسكت ةرثكلا يف ةياغلا ددعلاو ةرثدلا
 ناك ىلتقلا يصحأ ثيحب هلجا يف أو هداوج- قبس نماالا تلغي لو مهنم ثكألا لتق

 ' نرالا ةباغ يف نيذأتلل ربانم عبرا اهب يثبو مهسوؤر تعمجن اَنلا نيرشع (6650

 00 ا ني روربم نيرفاظ نيماس مكتب ل نيمشلملا ركسع داعو اهف نوملسملا نذاو

 مهيدي ف يبو نلدنالا دالب نم جنرفالا هكلم ناك ام صال ختسا نم اوعنتماو

 هلاح ىلع

 ةئاعبراو نيعبسو عست ةئس

 هللا همحر نالسرابلا ناطاسلا نب ميتفلا وبا هاش كلم لداعلا ناطاسلا مدقت اهيف

 رظحو ناسارخو قارعلا يف عئاضبلا عسمج نع راجتلا رئانم عم سوكتملا:ذغا:لاطبان

 سانلا ةفاك نم هل ٠ ءاعدلا رثكف هتككلمم يف ةيراملا دالملا نم دلب يف اهنم ءيش لوانت

 ةيحان نم رامخالا تدرو اهبفو ٠ ماعلاو صاخا نم هيلع ءانثلا فعاضتو لامحالا رئاس يف
 اسهبلع هلوزتو ةيدهلا ةنيدم ىلا هركسع.يف جنرفالا كلم نبا.تربنالا لوصوب برغملا

 .املها نم اهب ناكن م ةفاكىبسو الاجر لتقو ارهق فيسلاب اهكللم نا ىلا اهل هتقياضمو
 . اهل اًرصاخت اهيلع لزتو بلح دلب دصقو دشحو ١١ شملتق نب ناولس كلملا عمج اهيفو

 نملك نب ءاش :لسالا للا (1

 ل



 تسد

 اهركتا باسسال (645 ةق ةقدص نب زعلا يلا هريزو ىلع ةلودلا فرش رككت ةئسلا هذه

 هسفن بّيطو هتلطاو هرما رّرقو مالا ماقاو هلقتعاو هيلع ضبقف ُةنع هتغلب لاوحاو هنم

 ةئاعبراو نيعبسو عميس 4

 ريبدتلاو ةيكحاطنا ةئيدم ىلع لمعلا يف شملتق نب نايلس عرش ةنسلا هذه يف
 هدارا ام هل مت نا ىلا ةيضقلا هذه ىلع لزي مو اه كّلمتلاو اهذخا يف داهتجالاو اه رمال
 ف هللظدتلا نعااهرلا “كتازو ناش نم ركنا دحالا موب يف ةقرس , اهكلمو اهف

 فرش ركسع نيب ةعقو تناك ةنسلا نم لالا عبد رهش يفو ٠ هتالو تاقث نم اهفنع
 فرش. ركسع ىلع كارئالا رهظتساو ركب رايد نم دمآ ضراب كارتالا ركسعو ةلودلا

 ناطلسلا هاكرد ىلا شيرق نب ملسم ةلودلا فرش هجوت اهنم بجر يفو  هومزهف ةلودلا

 هيلع علخو همرتحاو همركاف هطاسب ”ىطوو هيلع لخدو نالسرابلا نب هاش كلم لداعلا
 هاشْخي ناكام ةلازاو هلامعا ىلع رارقالاو هلاوحا حالصا نم ىوبي ام ىلع هرعا رّرقو

 هاغتمم لأب !رومحو قل اع ارورسم داما

 برعلا ىلع اودوعيو مهاب اوقسيو اوبرشي نا ىلع ءاملا سأر نيبلاط مهمجي اولاف مهياع سمشلا
 اولتقو مهومدغو مهوعبتف اومزماف مهياع مهسوفن اوقلاف ةعزه امنا برعلا اوُكَشي مل مهلويخ اوفطم ًاملف

 ةملثلا ءازاب ةلبج ( نبا ) بصن روسلا ن « ةمطق ىر اال نآكو نآرخ راض لل اورساو
 تامين! ووتسلا ينم ةسعطق تمر الك كنا : ةلسارو امهنم *ه برقلا مورب نم تمام تاداّرمو قيجانم

 ىلإ نيانفل هلا قلتاو . نمي رتو مجرح نع فقوتف .اهنم دشا الاجرو تاداّرعو قيجانم اماكم
 ىبرو هلتقو روسلا ىلإ هدعصاف !ريبك اًنييش ناكو مابا يضاقلا ذخاف ةوخا ةثلث اهلها نم ملسم
 ىلاعت هللا ءاش نا دلبلا حتفا اًدغ: لاق لاحلا ملعو هيدي نيب سأرلا رضح ًاملف ملسم ىلإ هسأرب
 اوسلو اوثاجف لالا روكبلا ممرماو برعلا ىلا ذفناو. هباوج يف ىصنلا هلل نم وجزا ءاغب اذهف
 قيرطلا نم ةراجملا فّظني ليللا يف الجر ثعب دق ناكو حالسلا هبادو ماسم مّدقتو ٠ حالسلا
 بتكح ًاملف دلبلا بهنيو سانلا كامي ال نامالا هيطعيو ةلبج نبا بتاك, نا لئسف ليخلا لجال

 لس مم م

 ىلا لوخدلاب برعلا ىلا مدقق: بتكلا نم ءاينا قدصا فيسلا: ةقرولا سأر ىلع هباوج ذاع
 قرحاو لخدو اهنم ملسف تاجا هتناو ابمجهو هصاوخو هديبع عيجف مدقا نم مهنم اف ةحئتفلا

 دلبلا لخدف ذكيح برعلا ةتعبتو اهدنع دلبلا لها نم !ًريثك .ًاقلخ لثقو تادارعلاو قابلا
 دجوف يضاقلا بلط مث  ايسنق رق* ةعطقاف بابلا حتفو روسلا نم لزتو يفاميلسلا نيكتيا دلو دعصو
 مث راهنلا خا ىلا دل و نارح لها نايغا ىلع ضيبقف هادلوو خف نطق بق جونا ١

 داعو ماوعلا نه ًاقلخ لتقو روسلا ىلع نييناّرملا نايعاو :هيدلوو يضاقلا بالصو بيلا مفر

 لصوملا ضراب هلزانم ىلإ



 دع 4

 نباو ةلودلا فرش نيب ملصلا رّرقو بلح ىلا ةلودلا فرش ىلا ةناطلسلا
 ف ةلودلا فرش ريزو ةقدص نب زعلا وبا لصو اهيفو ٠ صمجم بعالم

 يف ةلودلا جات لحر اهيلا لصو املف ةلودلا جات ىلع بلح داحإل كفاك زكتم

 اهنع لاخلا

 ةئاعبراو نيعيسو تس ةئس

 يف شيرق نب ملسم ةلودلا فرش ةكلم نم تذخأو ناّرح ةنيدم ىلع لم اهيف
 |0 الو اهتاضو هركتش يف هيلع لزق اهربخ فرع نيس هيلا داغو ارتطمت عباس

 يفو٠ )١ اهظن> يف تاقثلا ىلع دمتعاو اهيلع طتحاو اهرما ترو اهكلمو اهحتتفا

 ىلإ راسو . هنع لحريو رائيد فالا ةرشع هيطعب نأ رقتساو هرصاحف ذقنم نبا هيف هيفو رزيشىلا ملسم

 السا شقت ىلا بعالم نبا بتكو . دلبلا ذخاف ةملقلاب نصحتف بعالم نبا دي يف يمو صمح

 اف لقفل لِجر اذه نا : هيلا ثعبف . ُهنم لحرف يلا تنمو يحاص اذه نا: ملسم: ىلا ليتكف

 34د نم مدنا هلودلا جات لحرف . كيلا هذخف كل امام ناك ناف اهلبس عطاق ناطلسلا لامعا

 ديرب هنا سهظاو روص ىلا راسف هاخا براح هاد رزاطابلا بح نم فانت شرف نإ د

 لت ههرحو بمالا نبأ ا ءاضإ 4 جرت 1 يقسند ىلا شتت ا

 يب مدني ناك نم اياقب وخل سراف بجي وحن اهلامعا : 0 ىلا دامو

 نع مهوسكتش برعلا سا هباب ىلع اورضح الف مهضرعي هنا رهظاو لاعالا نم ملسم ماعدتساف ةيلقورلا
 باثو نب عينم نب نسح ىلع ضبقو . ممب دهملا رخا كلذ ناكو عالقلا يف مهقرفو مودبقو مهلويخ
 رثخآ نأكف شتت ىلا تاقلطنم هل دحو هنا لبقو هنم اهذخاو جورس بحاص جرعالا يريبمتلا

 براثالاو زازعا تعلق ملستب امهبلاطو ةلقورلا نب دومحم يدلو باثوو بيش ىلع ضبقو .٠ هب دبعلا

 0 لامعا نه اريودو ايسقرفو ةقوناخلا اهضّوعو امهنع جرفاف اعالدف

 اًداك عجرف هيلع ارضع نارح لها ناب ملسم ىلا ربخلا لصوو : يزوحلا نبا طبس لاق ١(
 عطقاو ةيملسو ةينفر صم ىلا اقاضم ةاعلطلاو هفلايكو بعالم نبا هقيرط يف حلاصو صم ىلا

 ةعمما موي اهلصوف نارح لجاعو لامعالا كلت يف ةفلحتساو ةامح ةياقورلا نب دومحم نب بِسش

 عم ريغ ينب نم ةعامج اهيلا لخداو اهلها ىوغتسا دق ىلبنملا هلبج نبا اهيضاق دجوف لوالا عيبر نماث

 ناكف ناكرتلا ربما قتخ ىلإ ريغ ينب هوجو دحا ريطع نبا ذفناو باثو نب عين ريغص دلو

 ناكدقلا لصيل ُهنم " ةعيدخ هيو املسم ملعي يضاقلا عرشو دلبلا مهيلا ملسبل هيلا ماندتساف ا
 نولئاقي “ ماوقا لرتف ناككرتلا لصو كلذكوه امالبو ٠ روسلا نم هعطق ىرو مجرات ماسم ماعو

 ١ رهتلا ميل ارك : برعلل لاقو دازطلا لصتاو ناتكازالا# لفي فشاذ ةمم نع وحلا كيرا كلبا
 ترجهو مهليخو اوشطعو اواعفف . هنببو ناكدتلا نيب اولوحو م«كارو هواءجاو بالملاب فورعملا
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 به اااه ب

 اقافشا دامسالاب هنغ دعاقتلاو داحنالاب هيلع لتاقتلا عقوف اهذخا ىلع يبرصلا ركسملاب
 هاجرو هلمأ ام ةسأب عقو ملف هيلع مهدوفوو مهلصاوتب هنأش مظعو هيلا سانلا ليم نم

 رابخالا ترتاوتو هلامتاو هريبدت يف هرطاخ لْغش ام هلامعا نم هيلع دروو هانت ام فاخو

 ديدستا هتنالو ىلا هدوعو هدالب ىلا قشمد نع هليحر ّنا ىأر هقلقأو (64) هجعزا اع
 ”رئاس هنا مهواف هنأش نم قفوأو قششمد ىلع همام نم بوصا اهنالتخا حالصاو اهلاوحا

 رفصلا جرم لزنو قشمد نع لحرف هيلا ده: ,بواطم براو هيلع مهم رمال التم
 ”دجو الجو ةيربلا يف اًقرشم لحر مث اوبرظضاو كلذل اوةلتف كلذ ىشمدب نم قرعو

 ةيصخي ال ام برعلل باودلاو يشاوملا نم كلهف !ًداهنو البل ريسلا لصؤاو اان هريس يف

 هب تجرخو ريثكح ”قلخ سانلا نم عطقناو فلتو شطعلا نم ةراكر صحيت الؤ ةدع.
 فالخ ىلا ةقدص (نب) لا ابا هريزو ذفئاف ةيملس نم ًاميرق نيصح ىنب يداو ىلا قيرطلا

 هتياكن نم هملعي ال ةلودلا جات ناطاسلا نيبو ماشلا نيب هلعجيل صمحب مَقلا بعالم' نبا

 نيح ىلا صمحب ريزولا زعلا وبا ماقاف.كاَتملا مهلاطبا نم هب رفظي نب هكتفو كارتالا يف
 دعب راسو ٠ هسفنب بّيطو ماشلا ظفح هعم ررقو همركاو ةلودلا فرش هيلع علخف هدوع

 داعو نوصخلا ضعبو سوطرطنا حتتفاو سلبارط ةبحان ىلا ةلودلا جات ناطلسلا كلذ

 ىلع نالسرابلا نب مدفلا يلا هاش كلم لداعلا ناطلسلا لوزنب ربا دروو ٠ قشمد ىلا

 عم اهكلم نا ىلا اهقباضو ةنسلا نم نابعش نم نييرشعلاو يلاثلا ءاعبرالا مون يف باح.

 ءاقلل ةيكاطنا دلب ىلا ةلودلا فرش هون مرحملا نم يناثلا سمخلاا موي يفو ٠ ةعلقلا

 عيلخلاب كلام نب ملاس ةلودلا سمش ديمالا لصو اهيفو ١١ ٠ مورلا كلم سودرفلا

 لامي ةكاطنا يلاو سودرفلا بلاط ... ماشلا ىلا هدؤعص ببس فر نبا .طبس كلو :(0 0

 بع اورّرقو ةيكأطنا لها باكو انش هلا لمخج ملف ةئس لك يف رائيد.فلا نزثالث وهو يذلا
 هدنع عدي ناكف يفارصن بتناك هل تاك هنأ هقانتو ملسم يأر هوس خم ناك هيلا اهميلستو اهجنتف“

 و  مفدو بلحم ملسمو اهلا بريف ةكاطنا حتف بتاكلا قّدقحتو هب ةقث مهابتاكك

 ملسم فشاكو نيش هيدب ناي. ميلتقف .ناسنإ .ةئابشإل اوناكو مرضحا اهلع فقو ًاملق:سودرفلا

 سودرفلا نا نقئتساو لاومالاو علخلاب هل ذفيو صم بحاص بتاكي هناب ناطلبسلا ىلا تنك

 يف لاقف شيرف نب ملسم بتامف كلما ماظن ثعبو. ةندحلا لام ةنس لك يف ناطلسلا ىلا لمحي ٠
 اوظفحاف يلا ةشدعلا نكاح" لع بتعلا هجوت نصم بحاص ىلا ينم بتكلا تناك نا : باوملا

 راس مث. . ريغ بف بغر اك بف اوبغراو ميديا نع هوجرتتال زصم:بحاص ويف بغزي مك ابحاا
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 ةئامعبراو نيعبسو سمح ةنس

 ريمالا هتمدخ يف هعمو قشمد نم ماشلا ةبحان ىلا ةلودلا جات ناطلسلا هجوت اهيف

 االاوءودم كانه ماقاو مورلا ةيحان دصقو لماك نب روصنمو حلاص نب دومحم نب باثو

 به اتلاو داشتحالاو عملا نم «يلع وه امو شدرق نب ملسم ةلودلا فرش ربخ هب

 1 نايس يبو ةدل َوللاو داكألاو ليقعو ريغ ينب نم هيلا برعلا عن اًمحاو دادعتسالاو

 لا نسم ةلودلا جات دامف اهكّلت يف عمطلاو اهل ةقياضلاو قشم د ىلع

 | لوطوب الأ دروو: 4075 ةنس مرحملا لئاوا يف اهيلا لصوو مزعلا اذه فرع

 ركسعلاب ضهنو بالك ينب نم ةعاجج هلضوو مرحملا يف اضيا سلاب ىلا هدشح يف ةلودلا
 لتاقو نميلاو سق برع نم ةعاج هيلا لصوو قشمد ىلع لزن نا ىلا ريسلا يف اًعرسم
 هركسع ىلع لمحو قثشمد نم ةلودلا جات ركسع هيلا جرخو مايالا ضعب يف قشمد لها
 رلمجت مهيلع داعو هناكم ىلا قيرف لك داعو هركسع عضعضتو فدكتاذ ةقداص ةلمح

 .« هباحصا عجارتو رسالا ىلع فرشاو هناكم ةلودلا فرش تنثو برعلا تمزهناو ىرخا

 هتدضاعمو قشمد ىلع نيدرصملا ركسع ةنوعم ىلع دمتعا دق ةلودلا فرش ناكو

 نب ملسم ةيحان نم شويملا يون تشّجو تارافلا يع تّنش ذا لاملا كلذ ىلع انا امنيبف
 نصح تذغخا اذا يننإ كلذ لبق يل فلح نا دعب رزيش نصح تمل 1 ةهدنم اظيغ نشد رق

 الو موزلا ىلإ اند ينع هني م نئل مسقا هللاو ًاشيج ثعبي الو اسرف يلا دوقب ال هنا رزيش

 , اًدبا هريغ ىلا الو هيلا ةملسا

 :لاقو ركاسع نبا هركذو هاله ةنس يف ليقو حاله ةئس رزيش تام دنا هتمحرت يف اضيا لاقو

 || اال الطن نب«دلقملا نب يلع نب اهشرزم ةةمالتم يلا نومالا نبا دست ها دبح وبا نيمالا لاق
 يف ماشلا لها غلبا نم ناكو رعشلا لم ىلا 556 " نم دلقملا نب يلع نسحلا وبا كلملا يّدِح ناك
 ةبشو تابتاكمو ةدكو ةداول“ نملب| نلف: ضفنانما لامع م نبا نيب و ٌهنبب ناكو وحنلاو ةغللا لها :ة ةفرعم

 ثناو ينع بهذا : هل لاقف هركي ان ةنع ةفابف هركسع م معز ناكو نالسر ىجسي كولمم هل ناك هنا
 'ماف اقالدنف همرحو هلام ف يَدِح لان نا ؟للإو دم ىلا ر امع نبا دصقف . كسفن ىلع مآ

 ادب دق هنا نظف يدج ةقمل ميرحلاو لاملاب لوسرلا جرخ املذ ً"يثك الام ىنتقا دق ناكو مهقالطاب
 اننا نحل اوطح ةقيقح .ىا لكك نكو هللاو : ةيخأإ هلام يف تيغرو كدبعب :تردغ : لاقف هل

 'فلا نورشعو ةسمخ ساحللا رودق يف اذاف اورظنف .'اهيلع ام اورصبا : لاقف اوطحف . املامح| لاغبلاو

 كرب ا" هفرحو يالن راع نبا غلب : لوسرال يدج لاقف ةدايزو اباثم يواس ام عاتملا نمو رايد

 ١ نيبو هنيب اكو الق هدنع 10 هيد يدح 06 ' ةملام تذحا يننا 00
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 (مانا اهيلع ماقاو اهيلع لزنو هركسع يف بلح دصقو قشمد نم ةلودلا جات ذرب اهبفو
 ىلا لصو نا دعب ماشلا ىلا داع مث اقرشم تارفلا ربعو لوالا عمر رهش يف اهنع لحرو

 ادئاع اهنع لحرو زازع ضبد قرحاو ةريبلاو ةعازب نصح كلمو ةجللا يذ يف ركب رايد
 قشمد ىلا

 ةنامعبراو ناعبسو نئنثا ةئس

 يف راعسالا تصخر اهيفو ٠بلح شيرق نب ملسم ةلودلا فرش ملست اهيف 685

 دحا مهنم تلفي. ملف ةازغ اوناكمورلا دالبب كارئالا نم ةقرف تككله اهيفو .هرساب ماشا

 ةئامعبراو نيعبسو عب را ة هئكس

 تسلا موي يف رزيش نصح ذقنم نب دلل نب يلع نسما وب يملا كلم اهف

 ىلا هيف هضغراو 7 هلذب لاب هيف ناك يذلا فتسالا نم بجر نم نيرشعلاو عباسلا

 همف هلاح مقكتم ةأ 4 هنع ةعنامملاو هنيصحنو هترامع يف عرشو هدب يف لصح نا

 ١١ هنود ةاعارأاو هتيامح يف هسفن تبوقو م

 (ريمالا ينعي ) هطخب ب باتك ىلع تفقو : يلاصلا نب دمحم لاق :يزوحلا نبا طبس لاقو ١(

 مل ام ميظعملا لقحملا اذه ىلع ءاليتسالا نم ىلاعت هلل ينقزر ذقو رزيش نصح نم اذه يلاتك :هنم ٠

 . . توراه يفا ملع لاحلا ةقيقح ىلع فقو نمو قونالا ضب نصحلا اذه نود نمو قواخل تأَب ٠
 ىلا ترظن يلا ٠ منغلاو بئذلا نيب عمجاو هلحم نم رمقلا لزتتساو هتحوزو ءراا نيب قرفا يننا
 ةللح هيقالو طاع عيله ليل لجر فاا عشب لوقعلا شطيو بابلالا لهذي اًرما تيأرو نصحلا اذه 1

 ناكو يلهاو يفر بشع هيف تاعجوا ائصح ةنارجعف ع نبسملا لثأ فمي بيرق: هه لب لإ تدسمف لالا ١
 تنضم ةككل نيدو فيسلاب ةتذخاو هةياع تيثوف صارخلاب فرعي نصح .رزيشو لتلا نيب 1

 نين ذولا تاوصاب مهسيقاونو ي ملعب مهريزانخ تطاخو ٌهنع نوزجيمي ام ىلا مهفلكأ لو هلها ىلا 1

 يفوئم#ي اوراصو يل اوسنآ مورلا عم يلف ناو لها ىأر نيف ٠ نيطلتنم لهالا لثم انرصو يدنع 3

 مهعرحو يلهاب ييسر فيان مهيلع تيرجاف مهفصن ون يدنع لصح نا ىلا نينثاو دحاو نم 3

 نب ملسم ةلودلا فرش مرصحو . هيلع هيت مونصح دصق نم ياو يدالوا عم مهدالواو يبي رجب 1:

 اوء؛اج مهنع فرصنا لو .مهضوع ني رشع مهلا تسسدف مهلتقف الحر نيسشع ا

 ةوبنا مهيلاو نيبو مهيب ترجو ٠ م اديخ عض ةوملا اذهل امال : تاقف . نسملا كيلا مليف ١١ ارئالو
 لجر ةئامبس يبدو هيف تلصحو ةننم ا 70 1 دبال : اولاقو "يلا اًاجو ٌهنم اورفتف ٠

 ردق هل الأم مهتيطعاو ”درف مرد مهنم ؛ه دحاول ذخاوي مو ضب رلا يف اولصحو يلاحرو يتم يب نم ٠

 .مريزاخو مخابلصو مهسقاونو مهدايعاب تمقو رهشا ةتسب مهتابجاو موتيطعاو مهيمدقم ىلع تملخو ٠
 .يلا ميلستلا يف ميك بغرو مهاسر ينتءاجف مورلا نوصحو بات نيمو ةيزرب: لها كلْذب عمسو

© 
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 هكاله ةعرس ةثداللا هذه عم اواماف هباحصاو هعابتا يف فويسلا مُّكَحنو هباصم
 نب ناثع نب دمحم نب دحاولا دبع نب دمحا نسملا وبا يفوت ةئسلا هذه يفو ٠ هباهذو

 هللا هحر يملسلا ديدخلا يلا نب ناملس نب مكحلا نب دنلولا

 ةثاعبراو نيعمس ةنس

 ناطلسلا نب شنت ديعس يلا ةلودلا 4 ناطاسلا لوصوب رامخالا تدرو اهف

 ينب نم برعلا عاّمجاو ماشلا ىلا خيالا يلا هاش كلم ناطللا يخا نالسرابلا لداعلا

 لداعلا ناطاسلا هيخا دنع نم هبلا شير نب ملسم ةلودلا فرش لودوو هيلا بالك

 نب نيسللا رصن :وبا يفوت اهفو ٠ ٠ كلذ يف هل. هرماب ماشلا حاتتفا ىلع هتثوممل هاَس كلم

 رصم ركسع لزن ةنسلا هذه يفو ٠ هللا همحر بيطخلا باآلط نب دمحا نب (687) دمحم

 لحرف دارم اهيف هل متي 1 ةريسي ةدم اهيلع ماقاو يشويللا ةلودلا رصن عم قشمد ىلع

 بيبو باثو هعمو باح ىلع ناطاسلا ةلودلا 4 لز اهيفو .رصم ىلا ادئاع اهنع

 مو ةينأث اهيلع لزن مث ةدعقلا يذ يف اهنع لحرو لبش نب كرابمو حلاص نب دومح انبا

 اهنع لحرف دارم اهبيف ل م
 ةئامعبراو نيعبسو ىدحا ةنئس

 ىلع لزنو يشوبحلا ةلودلا رصن عم ربك ركسم رصم نم جرخ ةنسلا هذه يف

 ةدم اهيلع ماقاو نيطساف لامعأو اهلامعا ىلع ىلوتساو اهلع ًًقياضمو اهلا رصاحم قثمد

 ةلسارم ىلا اهبحاص زسّنا رطضا اًرارضا اهتلزانم ىلع ىضاو يك قاسناظو اهل اًقياضم

 نيب ةمدخلا يف دواسر ف قشمد ميلسنب هدعيو هب خرصتسيو هدجتتسل ل

 لحر نم هبرق هدنع حصو ريخلا ةلودلا رصن فرع املف هركسع يف هوح هجوتف هندي

 ايلفت دق امهتاضق يديا يف سلبارطو روص ارغث ناكو لحاسلا ةيحان دصقو اف اهنع
 لصوو تافطالملاو ابا دهلاب كارتالا ناعناصي لب شويملا ريمال اههدعع ةعاطالو امهيلع

 لذبو همدخو هيلا زستا جيرخو قشمد داحنال هركسع يف ءارذع ىلا ةلودلا جات ناطلسلا
 ردغلاب هسفن هتثّدح مث ةديدم اهب ماقاو اهلخدف هبلا دلبلا مّلسو ةحصانملاو ةعاطلا هل

 رهش يف هيلع ضبقف (اذك) هلبستم ةنم اهب شحوتسا تاراما ُةنم هل تحالو ؤسّتاب

 كلمو هيف لقتعملا ناكل يف رتوب قدُحف هقنخم ىما مثاّلوا هاخا لتقو اهنم لوالا عببد
 لعف نم دضلاب لعفو اهلها يف ةريسلا نسحاو اهيف ىمالا هل ماقتساو قشمد ةلودلا جات
 .ماشلا يف كارتالا مدقم هاش دمحا لتق ةنسلا هذه يفو .نيطسلف لامعا كلمو اهيف زستا
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 الل يقرا وجم

 قف فوسلا اوعضوو هرمزهو هورس هنلع يطا كلا هئادو نم ماسلا رثكو
 ةامرلا ىلا لصوو هب ضار رفن يف هسقفشل اعزه تافاو 0 او الاتق مرتد

 سانلا سوفن ترسف قشمد ىلا لفلا دعب لصوو رخالا هبخا دي تعطقو هر دقو

 رقفلاو ةقافلاو عوبملا نم رشعلا رشم دلبلا اذه يف قبي مل هنا تفرع دق: 2 لق: لاق . كحصناو

 ةظفح قا ةعنم ائم تثمرو هدصق ودع نم دلبلا هذه باوبا ثقاغأ قمو ةوق انل قبي لو فعضلاو

 لاتقلاب انل ةقاط الف انع تدعب ناو نوحصان كلو نودهتم كيدي نيب نحنف اثنيب اميقم تنك ناف

 منع دعبا امو تحصنو تقدص : لاقف . انت ذخاومو انكالمل ايس ىدعلل لمن الف فءضلاو رقفلا
 مريغ مدختس ملو مورلا نم ناكرتلا هءاجو قشم دب ماق مث . دنع نوكي ركسع نم ميلخا الو

 ناكو . نادوسلاو ةدماصملا كلذب ماقو ماشلا عيمج يف صع بحاص ةيطخ |اوداعاو ماو هيلع ىصعو

 مهئاسنو مهلاوما ىلع سدقلاب نمو دوهشلاو يضاقلا بثوف سدقلاب مهلاوما اوكرتدق ٌهباحصاو زستا
 بريش نينف قسد خرم جرخ مون رتساو دالوالا نم رارحالا اودبعتساو تايكرتلا اومسقو اهويهتف

 هودعوتو حيبقلاب هوباجاف نامالا محل لذبو مياسارو سدقلا بيرق ىلا لصوو ناك تلا نمويلا ٠
 جرب يف همرحو هلام ناكو ةليلو اموي مهلتاقف هوّبسف مهطاخو روسلا تحت ىلا هسفنب ءاجف لاتقلاب

 دلبلا رهاظ ىلا قئر جربلا يف ناكو اوردقب ملف مهلا لوصولا ةدماصملاو نادوسلا مارو دواد ٠
 اوحتفو بارحلا نم اوجرخو لكسفلا نم ةعامج هعمزت دلع لشق هيلع اولدو هب هيلإ هئم هلهأ جرخف 3

 لاومالا مهِاعرّرقف ٠ عماجلاو ةرخصلاب موق ىمتحاو ناسنا فالا ةثالث اولتقف ركسملا اولختدو بابلا ٠
 قشمدب ةضفلا تعم كسب نضحلا ةقابي ال كش لاومالا نم ذخار ناكل لجال ميلتتي , ثيع 7

 اربص دوهشلاو يضاقلا لتقو . رائيدب مرد شغ ةثلث يواسي ناكامم رائيدب مرد نيسمخ لك
 لتقو ةّزغ ىلا ءاجف اًدحا اهلها نم اهيف ري ملف ةلءرلا ىلا راسو دلبلا روما رّرقو هيدي نيب | 1
 فيرلا تبهنف ة 1 ثعبو ه هيف ماقاف شب رعلا ىلا ءاحو فرطت 5 اج عدي ملف اهيف نم 3 3

 روص ىلا اهيف ناك نمو وه برهف ةلودلا نيزر اجب ناكو اهرصحف افاي ىلا ىضم مث ت تداعو ٠
 مم ركاسملا عمجي هناو يضم ىلا دوعلا ه 7 ىلع ناب دادغب ىلا هناثك“ ءاحف ٠ اهروس 0 مدهف |

 ءالمفلاو رقفلا مهانفا فلا ةئايسخ دعب ناسنا فالا ةثلث ىوس اهلها نم امج قبي له ق قشد لإ 0 ١
 تناك تلا رادلاو ةيلاخ قاوسالاو نازابخ امج راصف اًذاّبخ نوعبراو ناتئام امج ناكو ءالحلاو
 فلا يواسي ناكيذلا ناكدلاو .دحا اميرتشي الف ريناثد ةرشع اهيلع ىداني رايد فلا ةثلث يو

 رانلا اهيف نوبرضيف ةليقثلا ناثالا تاذ ةليلإلا رادلل نوتأي ءافعضلا ناكو .رانيدب ئرتشب' ام رايد

 يف نوفقي ساشا ناكو ديناثسلاو بالكلا تاكأو هب نؤلطضي امحنف امباشنلا نراعي 00
 دق ناراد ةأرمال ناكو . مضواكأيو مهووشيو معبوجبذيف نيزاتملا نوذخأيف ةقّيضلا ةقزالا '
 تج احراق ريل ع 0 راو 1 دارا هئث راد لكلا ادق ل َ 1



 لل 0005007

 برعلا تلصحو هب عاقيالا يف ّدجو هئادتعاو هدضق عفدل بهأتو اقل دعتسناف زمتتا

 براملا يناكرتلا يلكت دلاول اولاقو حالسلاو لاملا مهاطعاو . جحلا نم لضفا ّىدعلا اذه عفد :ردب مهل
 خم نسال نيهراك اوناكو مالغ هَ ايعمس نم وُ م كيسا مهيتاكف ناكرتلا باك: :زسنا نم

 نخاوا ف ةرهاقلا ىلا رنا راصو .ردب ىلا ا تماق ىم برخلا نا اوقمناو هفسعو هحتش

 ةذخا ماتم ملف يلكش وبا مدسقا نم نمأتسإ 1 ةنوم دصي سراف يغفلا ردب لسراف ةرخالا ىداح

 راجتلاو ىصمو عاقصلاو عايضلا لها اهلا اجتلا ناكو . ةرهاقلا ىلا نيلولفم اومجرف زمنا مرلكف

 1 ريما مك لوقي : لاقف مداخ ىصنتسملا نم حرخب ناخرابم نيكاب سىدقلا باب ىلع اوفقوف

 ١ و لضتو ىلاعت هللا ىلا اوعجراف نوكبتو يلاب ىلع نوعسذت: ام ضرعو 2 دحاو انا اُعا

 مكالاو ينمحري هللا لعلف تارككملاو رومخلا اوليزاو اوذصو اوموصو عماوجلاو دحاسملا اومزالو

 :هوجولا تافشاك ءاسنا جرخو عماوجلاو دجاسملا ىلإ نسانلا دافف ءانب 7 دق ام انع 3
 بكارملا ايه دق يلامحلا ردب ناكو :٠ نارقا نيلش لاجرلاو ناغتسو نيكبي روعشلا ت

 صصقلا باب اودصقو سائلا جضف صم بحاص اذكو ةيردنكسالا ىلا لزت ةبلغ اكأد نا 0

 ريما ىضم ناف يقم كمل يلا :.باومحلا جرخف .نحن كلمنو نفسلا يف ردبو تنا يضع : اولاقو

 يف اندنعو ىصدنلاب هللا نم "واو يننا عم مسمعي نفسلا نم انهاهف ةمالسلا بلطي ثيح ىلا شويمحلا

 رحسلا تقو ناك املف . كله اهدصق نمو قرشلا نم قوت ال ضرالا هذه نا ةفلاسلا بتكلأ
 هيذي نيب تاقوبلاو بدابدلاو هلفاحج يف زسثا لبقاو همم ركسملاو ةرهاقلا رهاظ ىلا ردب جرخ

 يفلأ يف اًنيمك زسنا ءارو نم مزاح نب ردب ماقا دق ردب ناكؤ.٠. . ةفاط هب هل نظي مل ام ردب ىأرف

 دلاو ىلا نمأتساو تاواكرخلاو ميخلا يف رانلا تب يضو ةلمحلا لاغبلا ذخاف مهئارو نم جرخف سراف

 هيفو بلقلا ىلع نادوسلا لمحو اهمزيف ةئسيملا ىلع ردب لمحو ةرسملا يف اوناك مالغ ةئامعبسلا يلكش
 مئانغ مهنم اومدغو لمرلا ىلا اًلتقو 917 برعلاو نادوسلا مهعبتو هلوح ناكن م لتقو مزاف زستا

 لاومالا نم ًاماو ةيراجو يبص فالا ةرشعو ناصح فالا ةثاث ذخا اميف ناكو كلذ لبق دحا اهمنغي مل
 ءاحو . ىراسالاو ةعتمالاو ليخلاو لاومالا نوزوحي بجر رهش م اوماقاو ىدحيال اف بايثااو

 م مملع دق : صتسملا باوج مهلا جرخنف ةعدالاب اوجضف ىصقلا باب ىلا دالبلا لهاو ركسعلا
 ا هدرو باع ةردقلا انسوفن يف رطخي مل يذلا ميسملا بطخلاو ميظعلا مالا نم ميله فرشا
 ةشعحلاف ىلع ناسنا دجو قمو ه هتعن ىلع ىلامث ت”ركملا الل :هقلباقم يف نوكي نإ :بجي امو .ىلاعت هللا
 . نو ام لازو اوقنخو اننشا ىراكس ةمس كلذ لعب دحو مث. . كلذ ةلباقم ف هلامو همد ناك

 راق“ 3 لصو ملف نس رفن يف زستا ىذمو . نارقلا ةءارقو تاواصلا اومزالو داسفلا نم سدع

 نشوب اواتقو هواتاقف اهلها هيلا جرخف ةلمرلا ىلإ برهف همم ناك نَّمم ةعامج اولتقو هب اهلها

 || ءازنا دعا زاسو هدلو هبل جرخف سفن ةرشع عضب يف ق قشمد ىلا كرهفاتنب ناك

 اهرهاظب لزتف بجر سشاع يف هلوصو ناكو برعلا نم سراف يتئام يف ق قشمدب امهفاذتسا دق ناكو

 قاطاو مركشو هزكشو ةمالسأاب اعل هوهدخف دلإلا لها هب دلا جرخو راسم ل اجرض براضم يف

 : كلملا اجا : لاقف نايعالا نم مهنم دحاو ماقف ليمحلاب مهدعوو د ناحاو ةنسلا كلت جارخ مهل

 كقدصا هللاو انأو نم تقّثوتو كل انفاحو انل تفلح دق (ٌهل بطخيو بطاخي ناك بو) لداعلا

 . 75 نسوا ساد
/ 



 نم موق هلتق رطفلا دبع دحالا موي يف اهب لثق اهبحاص حلاص نب دومحت نيرصن ذيمالا
 مهبهنبل مهيلا جرخو هاش دمحا ريمالاب فورعملا مهمدقم ىلع ضيق هنا كاذو رضاللا كارتا

 . حلاص نب دومح نب قباس هوخا هدعب نم هبدنم يف ماقو هلتنف مس مهدحا هامرف

 رعأب مئاقلا نب ةريخذلا نب هللا لبيع مسا ىلا هللاب يدتنملا مامالل ب 0 ةنسلا هذه يفو

 يف قوا نب زسنا كللا رظنو (2 ") ةيرصتتسملا ةنبطخلا تعطقو قشمد ربنم ىلع هللا

 جرملا يحاللفل قاطاو )١ اهلالغتسا روفوو اهلاعا حالصب دوعي اب اهاوحاو قشمد روما

 لاوحالا تحاصف تاحالفلاو تاراعلاب لا_غتشالا 2 رلاو تاعارزال تالدلا ةطوُقلاو

 راثيتسالاو كلذب لذملا فعءاضتو راعسالا تصخرو تالغلا تاهللا رئاس نم تلصاوتو

 يحاون ىلا هركسع يف زستا زربو .ةياملاو سئوبلا لاوزب اوئقياو ةبعرلا سوفن ثباطو
 اهكّلت يف اءماطو رصم دصق ىلع امزاع لحاسلا ٠

 ةناعبراو نيئسو عسل ةيس

 ةيحان ىلا يظع عمج يف ضونو قثمد نم زربو دشتحاو زستا كلملا عمج اهيف
 ءاعدلاو اهيلع ءاليتسالا يف ادهتحو اهتكلم يف اعماط رصم ةيحان ىلا اهنم مث لحاسلا ٠

 تآظاو رصم نم برق الف لصّتم عباتتم هل نعللاو لصاوتم قدمد لها نم هلع ٠

 نم اهيلا فاضنا نمو كاسعلا نم هدشح نم يف ردب شويلا ريما هيلا ذرب اهيلع هلي ٠
 هيلع مزع ام فرعو 252 ةراذولا ىلع ىلوتساو اهيلا لصو دق ناكو) برعلاو فئاطلا ٠

 لطبا زسنا ناو .افايو سايئاب راصتنا ضّوع : يهذلا لاقو ( هال“ ةئس يعي ) نالا ىلا رصم 1

 لدعلا ريخ ىلع يب ناذالا . 1

 قشمد ةرامع يف ال دلبلا ةرامع يف رظن هنا يزوجلا نبا طبس لاق ١ ١(

 دعب صختسملا ءاعدتساب ريدم ىلإ اكع نم راس ها ةئس يف هنا يزوملا نبا طبس لاق (»* ا
 هلئقو هيلع ضبق مث زكدلا عم قفتا. نا ردعن نسم لخدو يكدتلا زكدلا بّلغتو نادمح نبا لتق . ١
 قشمد ىلا يزراوملا نتا داع +35ةنس بجر يفنا ضيا نع طبسلا لاقف زستا اماو . سالاب درفناو ' 1
 روصت قكد ملل امل ناكو هلاجر تلتقو هلاوما تبمن دقو سراف شع ةسمخ يف ةرهاقلا نم امين ٠ ش
 افي ماقاو فيرلا ىلا لصوو أفلا نيرشع برعلاو داركألاو ناككقلا نم عمجف سمع ل دصق همزع ف 0
 لاملا بالطيو يلامجلا ردب لساري وهو لافطالا حبذيو مرملا يسيو لاومالا ممجي أموي نيسمخو 1

 رائد فلا نيسمخو ةيئام,هل نمضف ديصلا براي دصصلاب رصم ا سانلا جعزتا دقو . 1

 يفلا يف يلككا مزاح نب ردب زسنا مم ناكو . نادوسلاو ركاسعلا نم دمعصلاب ناك نم ىعدتساو ٠
 لاقف جحلا ةينل بكارملا يف لجر فالا ةثاث ةرهاقلا دروو ةرهاقلا ىلا لقتناف ردب هلامتساف نيل

0 



 د نو د

 يف باجي حلاص 00 ةلودلا لبس نب دومح ريمالا اهحاض ةافوب باح ةمحان نم رابخالا

 وبا ريمالا ةيزءتلا دعب هاهو دومخحم نب رصن ريمالا هدلو هبصنم يف ماقو ىلوالا ىدامج

 ؛ اهيف لوك يبللا ةزوهثلا ةفلالا ةدصقلاب سومح نبا نائشفلا

 قيص [(هفلشسم“ نإ :وجتراب لاو تمرد فلاب“ دويام' داَجب دقو
 ري هد

 دل هب رصت اهفعضيس » تلق تنكاول : هل لاقو راند فلا هل قاطاف

 : اهضو ةئاععبراو نيتسو ناك ةنس

 قشمدل ةلودلا نيز ريمالا ةنالو ابفو
 ىلع قشمد ةيالو نم هللا هنعل ١)وزأم نب ةردبح نب يلعم بره 1 (62')

 مهءامذ ىحي نب راصتتا ةلودلا نيز ديمالا ىلا ةدمادملا تعمتجا اهتكذ ةيضقلا

 اهيلع ءالتتسالا ىلع هسفن ةبوقتو قشمد ةالو يف هعدتت ىلع مهأر قغت او مدقلاو

 | ا خضوم نسحاو عقوم لمجا سانلا رثكا نم كلذ عقوو ابق هعزاني نم عفدو

 لمجاو لقت نّرم الاعف نسحا هنوكو هثراس دممحو هتفرط دادسل هيلا اولامو هب

 دحالا موي ف ةيضرأملا ةيحسلاو ةيضقلا هده ىلع علا ةزسأف هلق ناك نمت اك

 م 0 مدعو قثمد يف راعسالا لقا نجا ةقبلا ةنه يفو ٠ ةنسلا 1 نم محلا لهتسم

 عقوو ضعب مضعب لكاد ناتيملا لكأ ىلا سائلا رطضاو اهنم تاّلغلا تدقنو تاوقالا

 تلآ امو كارثالا مدقم قوا نب زستا كلملا فرعو دلملا ثادحاو ةدماصملا نيب فلخلا

 تضتقا نا ىلا اهل ةه 0 اهيلع لزتف كلذ لثك اعف وتم ناكو لاخلا هيلا

 اهلخد اهلف٠نامالا دكوب هنم قثوتو نامالاب هيلا اهمملست ىلا ةرورضلا تداقو ةروصلا
 نبا نم هون اع ام دعب ءالملا عراوق هنم اهاهاب لزن اهب لصحو ؛ 1 ةنس ةدعتلا يذ يف

 ميكالما باصتغاو اهنم مهجارخاو مهرود لازنا نم ءالبلا دادتشاو هللا هنعل وزام

 نم هيلع تاوعدلا تاصاوتو ةريرسلاو ةمنلا ثسخو ةريسلا ءوس لاهتساو اهل ضيقلاو

 هللا ىلا ةغرلاو تاواصلا باقعاو تاقوالا عبمج يف هعابتاو هباحصا ىلعو سانلا رئاس

 ناب بلح نم رابخالا تدرو ةنسلا هذه يفو . ؟) هراثا ةيفعتو هكالهاب هركذ ىلاعت

 برهف هلع اوراثف ةّءرلاو دنجلل اموشغ امولظ 0 0 خيرات ف يذلا لاق 4

 - نع تجرخ امناو سابعلا ينبل قشمد يف ةوعدلا تداع نا : هني رات يف قرافلا لاق 0
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 ةناعبراو نيتسو عبس ةنس

 نب هللا دبع رفعج يأ هللا ىماب معاَقلا ةافوب قارعلا ةبحان نم رامخالا تدرو اهبف

 رطق ىّعمَت دلو ما هماو ناسعُس نم رشءع ثلاثلا سمخلا مول ف هللاب رداقلا مامالا

 ةثلاثلا ةعاسلا يف هدلوم ناكو 457 ةنس بجر يف تتانوو هتفالخ تكرداو ةّيمور ىدنلا
 مالا ىَلؤتو ١+ ةنس ةدعقلا يذ نم رشغ نماثلا ةعمملا ليقو مخلل ويسرا
 477 ةنس ةجحلا يذ نم رشع يداحلا نينثالا موي يف ةنس نوثلثو ىدحا هرمعو هببا دعب

٠ 
ٍ 
 ظ

 ناكو اماباو رهشا ةعستو ةنس نيعبراو اعبرا همابا تناكو ةنس نوعبسو تس هرهعو (تامو)
 اًعرو ةيحللاو سأرلا ضيبا مسجلا نسح ةرخ اب رشم نوالا ضيبا هجولا حلم المج
 هكلها نا ىلا ىلي ام يريساسفلا نالسرا نم ىلي دق هللا همحر ناكو املا ادهاز اني دتم
 لقتعا 1 هنا ضي يورو .لاحلا حرش هب دقت اه ديلا ةيناطاسلا مئازعلاب هحاراو هللا

 هللا ىلا (61") ايدعتتسم ىلاعت هللا اهسرح ةكم ىلا اهذفناو ”ةعقر ىتك ةثبدحلا يف

 نم هجورخب ربدخلا درو نا ىلا اهنع طحت مو ةسكتا ىلع تقلعو يريساسفلا ىلع ىلاعت
 ميظعلا هللا ىلا » اهتونعو يريساسفلا هودع كالهو هراد ىلا هدوعو ةثيدملا نم لاقتعالا

 :ةتايعملا ةحسنو ٠ « هددع نيكسملا نه'

 ميلا وئامضلا نونكم ىلع علطلا و رئارسلاب ملاعلا كنا "ىبللا يحرلا نمحرلا هللا مسبب »
 رفك دق كديبع نم دمع اذه يالعا نع كتل ىلع كءالطاو كملعب ىنغ كنا
 قّدعت ىتح كتاب ريتو كلرمكح هانطا اهكذ امو بقاوعلا ىغلاو اهركش امو كتمعن
 ماعلا علّطلا تناف ملال غلا دتعاو رصانلا لق. "مهلا اًودعو اًُثع انيلا ءاساو اينب انيلع

 نينو نيقواخلاب انيلع زّرعت دنق هيدي نم برهن كيلاو هيلع ٌرتعن كب ملا فصنلاو
 انعفرو كيلع ُةنم انفاصنا يف انلكوتو كيلا هاثكاح اا "مهلا نيملاعلا براي كب عن

 ريخ تناو قلاب اننيب مكحاف كمركب اهنشك يف انةثوو كمزح ىلا هذه انتمالظ '

 هبلساف مبللا مثالاب ةزعلا هتذخا دقف هبحترن ام انراو هيف كتتردق 'مبللا ربظاو نيك اه ظ
 « مكو ملسو دمحم ىلع براي_لصو نيمحارلا محرا اي ةتيصان كتردقب انكتلمو هزع

 (نب) نيدلا ةريخذ نب نمحرلا دمع مساقلا وبا مامالا هدلو دلو ىمالا هدعب ىلوتو

 مئاقلا هبا ةايح ف يف وتف دهعلا يلو نيردلا ةريخذ ناكو نيثمؤملا ريما هللا صاب مئاقلا '
 يف ةعيبلا هل تذخأو هللاب يدتقملا همقلو هللا دبع مساقلا يلا هنبال ىمالا دتتعف هللا صاب '

 تدرو ةنسلا هذه يفو ٠ ماياو رهشا ةثاثو ةئس ةرشع عسل هرمو ا ةنسال ايلا 5



 اك 0000-7 |١

 ةئاعبراو نيتسو سمخ ةئس

 اببحاص نم افوخ بلح نم ذقنم نب داقملا نب يلع شويحلا وبا ريمالا بره اهيف

 .باطرفكدصق مة علا دصقو هيلع ضبقلا ىلع همزع فرع نيح حلاص نب دومح ريمالا

 .ةحلحا و يطا نم مالو دومح ريمالا مع ةيطع ريمألا ينل درو اهمفو

 ىلا هركسع نم هدشحو هعج نميف بلح نم حلاص نب دومح ريمالا 00 اهفو

 )١ دواد نبا نالسرابلا لداعلا ناطلسلا داهشتساب رايخالا درو ةعسلا هذه يو ةحرلا

 هلاتغا نم دبب كانه نصح دنع نوحبج ره: ىلع كرتلا كلم كيل رغط ناطلسلا ىخا

 لاو (6159 ةروهشملا ةيضقلا ىلع ةفوصتملا داهزلا ةّيرطب نييزتلا ةنطاملا نم
 ةروك ذملا

 ةنامبرأو كم كا

 .رخآلا عيبد روش عسات سيمخلا موي يف نسلا ةعلق حلاص نب دومح ريمالا ميتف اهيف
 ةدع مدهو نك اما د اهب قرغ ىّتح ةلجد دم ةدايزب دادغب نم رامخالا تدرو ايفو

 هاش كلم لداعلا ناطاسلا باصتئاب قارعلا ةمحان نم رامخالا تدرو اهيفو ٠ نكاسم

 كلما ريرس ىلع هسواجو هيا دعب ةكلملا يف نالسرابلا ناطلسلا نب دمحم متتفلا يلا

 رومألا هل تماقتساف دالبلاو لامعالا ةالو ةفاكو دانجالا ءارعا ىلع هل ةعبملا ذا دعب
 حاجنلا نأسو حالصلا جب ىلع ديبدتلا رمتس او روثألاو دارملا ىلع لاوحالا هب تمظتنناو
 بترو فاسنتءالاو رولا ةقيرط نع لداعلا هبا كلسم فاصنالاو لدعلا يف كلسو

 نب ديعس نب نيسلا ىلع وبا يفوت اهنفو ٠ لاومالا ظفح يف تاقثلاو لامعالا يف باوتلا

 ثدحو اهدوهش نايعا 0 موي يف قشمدب راّطعلا ديعس نب دمحم
 ةعامج نع

 .كفاخ لوخدلا ىلع ردقا ال يفاف هراد لخدأف يولءلا نما يلا نبا فيرشلا راد ىلعرما كب تجرخ

 فيرشلا ىلا لسراف يلاولا ملعو زيلهدلا يف راصف بيطخلا بثوف في رشلا راد ىلع ف هب جرخو
 دقو يهذم لها نم وه سلو هلاثمإ يفو هيف يداقثعا تملع دق : فيرشلا لاقف هنم ةيلطي

 | لثلو ده انباحضا نم اولتق هتلتق ناف اًركّذو اص قارعلاب هل ناف ةحلصم هلْمَّق امو يفراجتسا

 روص ىلا ضف هوجرخاف دلبلا نم جرخف (لاق) ٠ . اندهاشم

 ددبع:لصالا يفو ١(
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 تباث نب ىلع نب دما ركب ابا. ظفاللا مامالا ناب اهنم لوالا عبر رهش يف دادب ٠
 ىلا لمحو ابنم ةجحلا يذ نم عباسلا نينثالا موي يفوت هللا ةمحر بيطخلا يدادغبلا '

 ١ هللا همحر لينح نب دمحا ةبق نم برقلاب نفذو هيلع يلصو دادغب نم يبرغلا بناملا
 ىلا هربخ قبس ئرج ام هيلع ىرج ال هنا : اضيا طبسلا ٌهنع لاقف سونامرا مورلا كلم اماو

 قلحف تنب و نبا املو سونامرا ةجوز هتدلاو ىلع ضيفو ةكلمملا ىلع ليئا> يم بثوف ةينيطنطسقلا

 ربدلا فرعو اهتماق يف لصحو ةيقود ىلا سونامرا لصوو . ريدلا اهلخداو تارا اهسلاو اهسأر

 قافناو ركاسماا عنج يف تامف دق : لوقي ليئاخبم لسارو كلملا يف دهزلا رهظاو فوصلا سلف

 دقو يأرلا فاض ا هَل نم تبلغ الو اًدهج 0 مو تاعف ا ةينارصنلا نيد زازعاو لاومالا

 هنمندو قدر ف الو هيف دحال ةردقال ام هلهاو مالسالا رصن يف هردقو ىلاعت هللا ءاضق ن نس 90

 ينتلطاو "يلع نو ةندملا لام يلع درقو ثلا مل يذلا مركلا مركت لجرلا اذه يف تلمح انو
 تا يذلا ناككا يف تاصح ذا هللا تدمحو فوصلا تسلو كلملا يف [دهاز نصحلا ىلا تدعصو
 ناف ناسحالاو لضنلا نم هيف امو ناطلسلا اذه لاح كفرعا نا يلع بجيو كريخ ساو ”قحا

 لاملا يدؤتو ملعأ تناف تفلاخ ناو ةيئنارصتلا نيذ ظفح يف اكتيب ةطسإلا يلوق كليقذ
 تذفنا نورملا ناب رذتعاو هي باوضتساب هياحاف . اهيف ةنامأ نم يقشر صاتو يلع رّرق يذلا

 سونامرا ذفناف . هيفوي نا ىلا الا الوا ةندحلا لام عم هكاكف لام هيلع رّرق ١! لمحي وهو لاومألا 1
 تشط اهتلمح نم رانيد فلا قئام ومن ةقود ندح يف تناكأل اوما ذفناو كلّذب ناطاسلا ىلا '
 ةنكما ام هنا ليخنالاب فلحو رايد فلا نيعبس يلق غلبت رهاوملاب عضم بهذ نه قبطو قيرباف 1

 مازاج ام نالغلاو هتءدخ يف اراس نيذلا نيبجاملا ىطعاو هريغ ىلا 54 الو اذه نم شكا لمح ٠
 9 ٠ ةندلا لام عم ل لاملا ويخأتب يضرو 3 اع ةباحاو ناطاسلا ىلا كلذ لصوو ه هيلا رذتعاو هب . 1

 نأ بجي ”ةقيقح ىوديهرت دق 527 نا: هلوقب سونامرا نع ناملنلا لاصفنا دعب ليئاخيم ثعب 3

 0 26 لاقو نسؤئامزلا ركن . هةهظفحي 1 هيف بترال نصحلا نع يلذتو عيبلا ضع ىلا قتلت

 نم الاوما ضرتقاو فوصلاب يرف . هيف ينسفاش ىتح نصحلا يف يلوصحو كلما لورتب يل عنف
 ثعبف نمرالا كلم بيراخنس دصقو نمرالا نم ركسع و هيلا عمحو نصملا يف اوناك نيذلا راجتلا .
 ام : لاقف . اهيع يل ةردق الف ليئاذيم ةبراح اما كرش انيك ينبح كلك ل١ : لوقي وبلا .

 مدقتو اًراطنق نيناث ناكو هلاوما ذخاو هيلع ضبقو هاقلتو هيلا جرف ٠ . افيضالا كلل

 ىلا راسو بيراخنس مهدختساف نمرالاو مورلا نم ”فولا سونامرا عم ناكو. هسلحو

 لسارو مهلاوما ذخلاو اهلها رداصو ةيطلم ىلا راسو مورلا مظعم ىلع ىلوتساو اهكلف دالبلاو
 هسفن هدجني نا هدعوف نأ

 : يسدقملا رهاط نب 0 «ك# ةئسلا يف بيطخلا ةمحرت يف يزوملا نبا طبس لاق 0
 هجحولا ٍحيبص كد هبحرصف قشم د مدق اييل) يريساسلا لوخد دنع دادغب نم بيطخلا بر

 صاف اعيش نييرصملا ليف كوم 00 يلاو غلبو اورثكأو مف سانلا مّلكتف هيلا فلتخي

 ' هدنع يصلا ىأرف هيلع مجهف انس ةطرشلا بحاص ناكو ٍهلتقو بيطخلا ىلع ضبقلاب طرشلا بحاص

 اذا' يننا اَّلا ةليح كيف يل امو كمر دقو كلتقب يلاولا ادق: بيطخلا لاقف ةراخ ف أل

١> 
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 نم ريشا درو اهيفو ٠ بلح ىلا برعلا تداعو اهب اوعمتجاو ةيكاطنا اودصقو سراف

 ردقا الو دوصقملا توفي يربغ 375 مورلا بصنت نا 31 يحارس لم ىلع تنن» اذا : لاقف

 و ةيكاطنا ديعت نا دي را : ناطلسلا لاقف ) لع ةتطرش ام ءيش لص الف مهبل لوصولا ىلع
 ةاهلانقف ٠ نيدلللا قراسإ نع جرفتو برق نع ديالا نم تدع امناف درحزانمو جبنمو

 اكلم م مهن. امن ذخاو امترصاحو ركاسملا اهلا تذفنا يدالب ىلإ الاس تلصو ناف دالبلا

 ”تاعفو مهتحس ثتاصو اذا ةعاطلاو عمسلاف نيملسملا ىراسا ماو ينم' نوعمسي الف موقلا ماو

 نا داراف هل هنظف .٠ هينيقسل احدق هوطعا : لاق مث 7 هل هدويق كفي ناطلسلا نإ ليمجلا مه

 حدقلا ناطاسلا لوانو ضرالا ليبقت ىلا امواف حدقلا هلوائيو ناطلسلا مدخي نآب مو ' عنف 5 31
 لعف اًعاو . اذك لمفاف كولملا ثمدخ اذا : لاثو ضرالا ىلع هي>حو لعجو هرعش نحو ها

 ذرءارفل لاق مرا ىزغ ىلع مزعو يزااب ناك ال ناطلسلا نا وهو هاضتقا ببيسل كلذ ناطاسلا

 هللا ققحف . ايقاس:ىسأر ىلع ةفقواو !ريسا هذخاو مورلا كلم لاتق ىلا يضما اذوه : هيوكاك نْبا
 بصن دقو ناطلسلا هرضحا دغلا نم ناك املف نيرخا بهوتساو ةقراطبلا نس ةعامج ىرتشاو . هلوق

 : لاو هدد اهايا ةسنلاو ةيوسنلقو هءابق هيلع علخو هياع ةسلجاف هلم ذخأ يذلا ةتسدو هريرس ل

 امل ناكو . ضرالا لّبقف .ككلم ىلا كذراو كدالب ىلإ كرّبسا اناو كتناءاب::تءنقو كتعنطصا دق
 هل لاقف هيدي نيب ضرالا لبقي ناو هطسو دشو هسأر فشكب رئا هيلا نابلحملا نبا ةفيللا ثعب
 ٌدشو كسأر فشكاو نالا مقف اذكو اذك ةفيلخلا لوسر نابلحملا نباب لعافلا تسلأ : ناطلسلا
 كولملا لقا اناو انا تنك اذا :ناطاساا لاتف لمفف . ضرالا لّدَقو ةفيلخلا ةيحان ىلا ءيواو . كطسو

 كف ةئارصنلا نيد تدشح دقو يدنج نم ةمذرش يف اناو تلمف ام كب تامف هتعاط يف نيذلا
 هلا ال » بوتكم اهيف ةيار ناطلسلا هل دقعو + ماب كيف مهرمأي ضرالا كولم ىلا ةفيلخلا بتكاول
 هعب كرو ةيئيطئطسقلا ىلا ِهب اولصوف مالغ ةثامو نيبجاح دعم ذفناو « هللا لوسر دمحم هللا الا

 ناطاسلا داعو اقئاعتو هيلا ءضو هيلع فخو ناطلسلا هعنف لجرتي نا داراف خسرف ردق ُهعيشو
 ىلا جو رخلا دارا اذا ةنيطنط-ةلا نم ٍجراخلا كلملا نا ةيراج ةداعلا : لاق مورلا كلم ىكح . ُهنع

 ةعيبلا تاخدف ( لاق ) تيقاويلاب عمم اج بهذ بياصب , عفشتساو ىربكلا ةعيبلا لخد برح
 ةيمالسالا ةلبقلا ىلا هعضومه نع لاز دق بيلصلاب اذاو هيلا 001ا رقما هذه ىلع كيارع 1

 هدش ترماف ةلبقلا نا لام دق وب اذاو دفلا نم ةقيتاو قفل هلا و كلذ نم تبجمف

 ”بولغم يفا تملعو ترّبطتف ةلبقلا ىلا لام دق هب اذاو ثلاشلا مويلا يف هيلا تاخد مم لسالسلاب
 - ناكام ينم ناكذ مالسالا دالب ىلا ترف عمطلاو ىوهلا ينبلغ مث 3

 رئاسو مورلا نم فلا ةئامتس ناك مورلا بحاص ركسع نا ينالقلا نب ىلعي وبا لاقو
 نا نم انركحذ امل حصالا وه كولمم فالا ةمبرإ ناطلسلا عم نشا نم ركذ يذلاو تفئاوطلا
 هنع تقّرفت نكااسلا

 نم ذخا امو بيلصلاو مورلا كلم ةماعب ثعبو ىرج اه حرش ةفياخلا ىلا ناطلسلا فتكا م

 ا ةفيلخلا سو ةبوثلا ثنب يف ىضكلا تمرف ةجملا هذ اثم رع ثلاث يف كلذو مدرلا

 هلثم مالسالا يف نكي مل اميظع احنتف ناكو بابقلا كلقو ةلئم نيزك مل انييرت دادغب تنيزو

 ناذمجو يرلا ىلا ناطلسلا داعو



 تعا .١ "“ حج

 فلا زهانتأ ةيلق رقدع يف برعلاو برعلا يديا نيب مورلا تعفدناف مورلا ءاقلل بجر نه
 بهذلا جورسلا نمو مدربا ب بوث فلا ةئامو رائد فلا فلا هتنازخ يف ناكو ياشلاب لطر

 يرلاو ناسارخو ماشلاو ىصم دالبلا ةقراطبلا عطقا دق ناكو . كلذ لثم تاغاصااو قطانملاو

 ناكو .(ةفيالا ينعي ) انقيدص ةناف ملاصلا خيشلا كلذل اوضرعتت ال :.لاقو دادنب“ نت ىئتساو قازعلاو

 دالب باخ ىلع مزعو هءاقم موقي نم ةينيطنطسقلا يف بائتساو مجعلاب فيصيو قارعلاب, يتشي ةمزع

 سوقلا ىرو اآئاَق ماق هبئاحصا ناطاسلا رواش دق ةالصلا تقو ةعمجلا موب ناك ًاملف . مالسالا

 مورلا اوتغبو كلذ كح هباحصا لعفو سوبدلا ذخاو هديب هسرف ٍبنذ ٌدشو هدب نه باّنلاو

 كالا 0 امو مولئاقف مورلا طسو يف اوراصو اورّبكو لابحلا اهل تّجترا ةدحاو ةحبص او>اصو
 ناطاسلا مهعبتو اوهزناف مهيلع نيملسملا هللا صنف هيلع نومدقي ما ْنظ امو هسرف بكري

 ذا ميم ناك ام عيمج اومنغو لبقلا ال مهنم 0 ملف سأيو لتقي ثبسلا ةليلو ةعمجلا رام

 يالغ اذه ناكو مورلا كلم رسا دق يفالغ دحا نا: لاقف نيارمزكلا هيلع لخدف : هناكم ىلا ناطاسلا
 درا ا هب ائثزهتسم لاقف هيف ٌهمّلكَف ةطقساو هرقتحاف كلما ماظن ىلع ضرع دق
 هل لاق امذاخ لسراو كلذل ناطلسلا دعيتساو . هدب ع مورلا كلم سا ىلاعت هللا رسل ؛ |ًنيسا

 هب لكوو ةميخ يف هلازتاب صاف ناطاسلا ربخاو عجرف هفرع هآر املف هب ٌهلسزا دق ناك يذاش
 نم ةعامح هلوحو نابلص هسأر ىلعو اسراف تير: لاقف . ةترسا فك :ُهلآاسو نالغلا ىدتساو
 هيلا ناطلسلا نسحاف . كلملا اذهف لعفت ال : مهنم دحاو يل لاقف ٌهنعطال هيلع تلمحف ةبلاقصلا مدخلا
 همساو كلما يضحا ناطلسلا نا مث. ءاهايا هاطعاف . .ةنزغ ةراشب يباح هصاوتب ننال هيلع علخو

 هللأ لالا: ةفياخلا لسر كيلا لسرا 6 : لاقو هخيوو هاجرب ةسفرو 1 د تالث هبرْضَو سوناءرا

 دقو ترّدعت 01 تعاف « يئادعا بلطا» نيفالا عم كياا لسرا م تيب | ةندملا ءاضما يف هءاقب

 ةريثكلا ركاسعلا تعجو لاومالا تةفنا دق » تاقف عوجرلا كلأسإ سمالاب كيلا ثعبا أ .يىل تفلح

 « يدالبب لمف ام لثم نيلسلا دالبب لمفا ناالأ جرا فيكَ تلا ترفظو انهاه كاعلصو 2

 دق ناطاسلا اهيا : لاف الغ هقنع يفو نيديق هياجر يف لعج دق ناكو + يغبلا را تيأر فيكو ٠7
 يفوقوو يدالبو ىصنلا كي لو كدالب ذخال لاومالا تقفناو سانجالا رئاس نم ىاسلا د شا |
 هل لاقف ٠ .ديرت ام لعفاو فدعتلاو خي وتلا نم ينعَدف اذه دعب كيدي نيب لاحلا مذ 3

 و :لاقف .حيبقلا : لاق م يعم لعفت تنك أم كل رفظلا ناك و لف: ناطلسلا ٠
 ةثاث_ دحا : لاق 7 كب لمفإ نا الا نتا ام . هل لاق مث. هلتق زوجي ال دلج لقاع لجر اذه بذكك ٠
 0 يف ةدئاف الف ثلاثلا اماو اهدصقب تنَّدحت يتلا كدالب يف يزاهشا يناثلاو ىلتتف ىلوالا اما ماسقا '

 يلم ىلا يذرو يعانطصاو ةندحلاو لاومالا لوبقو ينع وفعلا : لاق وه امو : لاق ٠ ةلعفت ال كلنال

 .يريغ نوميقي مو كديفي ال يل كلتق ناف مورلا يف كيئانو كتتيترالسيفسا ضعبو كل اكوام ٠
 : لاقف . ءاشإ ام ناطاسلا لوقي : لاقف . كسفن رتثاف كنع وفعلا الا تيون ام : ناطلسلا لاقف

 ةتقفنا دق نككو يسفن يل تبهو ذا مورلا كلم قحتست كنا هللاو : لاقف .رائيد فلا فالا ةرشع '

 1 )و.موقلا ترقفاو ارسله تنيلو ذنم اهتكلمتساو  مورلا لاوما .

 ةئامشلث ىلع ةندحلا يفو زانيد فلا ةئاسمخو فلا فلا ىلع مالا َنقتسا نا ىلا دورتي باطتلا '

 ءايشا ركذو . هيلا ةجاحلا ومدت ام مورلا ركاسع نم ذفني ناو ةنسلكيف رانيد فلا نيتسو رانيد فلا



 كلا

 نيرشعلاو يلاثلا تسلا موي يف زازع ةيحان دصقو برعلا نم دشح نميف بلح نم حلاص

 ٍهياع عطقو اقياكتيم آرساو اننظع 75 مهنم لتقف مورلا ىلع يبس زا نصف اولتتقاو ةقدصي

 الا اناو اذكمو: اذ < ةّمقلا: لاجمل ينيسي را لاقف مهن. نيشفالا برقو . ابهذ اًراطنق نيعبس
 ءاحو ةييطتطسقلا ىلا اعيمح اراسو 1 2 ملعو . نيثفالا نم ينوريتو اش دخلا هلو

 كدالب تاخد الو ةنده كضشبو انتنيب : لاقو كلملا لسارو مايا هب ماقف اهجيلخ ىلا نيشفالا

 نا بحيو اهوب رخاو كدالب اويمخ دقو ناطلسلا ءادعا ةكوانلا ءالؤهو دحال و ام

 انتداع نكو حيحص هتركذ انك كلما" لايكقف .اننب ةنده الو كدالب تب رخا اّلاَو انيلا مهملست

 نيك دلبو | طوع الأ هلم ملسي ملف مورلا تزف هليل مخول" هع ال نااثلا اح نب

 ملام مئانغلا نم قي لطالخا ىلإ نانو عغترا قح ماقاف جينلا عقوو ميرم برد ىلا لصوو

 مورلا كل. ريخ هءاجف نيزولا ىلا ناطلسلا راسو .كلذب ناطلسلا ىلا بتكو دحا همغي

 معنال ركسملا نم ليلق يف ناطلسلا ناكو مالسالا دالب دصاق ُهناو ةريثكلا ركاسملا يف زّمجت دق هنا
 0000 مزكارع اويلطف مجاودو مهلاوما تكلهتسا ةلفملا كلتو ماشلا نم نيلفاح |اوداع

 ةيريقشلا نوتاخب ذفناف . ة زه نوكتف ركاسملا عمجل عوجرلا ري لو مالغ فالا ةعب را يف

 1 نيذلا هركسع هوجول لاقو هيلا اهذافناو ركاسعلا عمجب هرماو ناذمه ىلا لاقثالاو كلملا

 يف ينظ كاذف هللا يلرصن ناف ني رطاخلا ريصم ةازغلا هذه يف رئاصو نيبستحلا ربص رباص هعم

 . ياقم هوميةتو هوعيطتو هاش كل. يدلول اوعمس نا 69 دهعأا اناف يرخالا 1 ناو ىلاعت هللا

 هبنجي رخاو هبكري سرف مالغ لك عمو انرك ذ نيذلا ركسملا عم ةديرج يقب و .ةعاطو امس :اولاقف
 ااةئالمق هل ةهدقم نايغاا نم ةعامج ف 17 اوناكنيذلا باجملا دحا لدرَو مورلا كلم اًدصاق راصو

 نم ناكو مّدقملا ساو مييلع صف مجراحف فالا ةرشع يف مورلا مدقم ُهئيمب ابِلص طالخا دنع
 بيلصل) ذخاو سورلا

 ةناانته ىلا بيلصلاب لسراو .رصنلا ةراما هذه : لاقو يشتساف كلذب ناطلسلا ىلا ثعبو

 اهذخاف درجزانم ىلا مورلا كلم لصوو .ةفياخلا ىلا لمحي ناب سا مث مّدقملا فنا عدجو
 نيقب سمخل درجزانمو طالخا نيب وهرلاب فرعي عضوم يف ناطلسلا ةيحان دصقو نامالاب

 ةفيخلا ةطسوتا يذلا حلصلا مّمتي و هدالب ىلا عجري ناب ناطلسلا هيلا ثعبف ةدعقلا يذ نم
 ةميظعلا لاومالا تقفنا دقو مورلا دالبب لعف ام لثم مالسالا دالبب لعفا ٌّقح 5 : لاقف
 هباحصا ةالصلا تقو عمجو ةعمجلا رام ىلا ناطاسلا ماقاو ءاعبزالا موي ناكو ) : فكو
 || السلا هذنتغا يف مهلع يسن .حرطا.نا ديزا ةدايز يف مو صقن يف نأ ى : لاقو

 فرصني نا بحا نف ةنملا ىلا ءادهش اضع لاو مهيلع انرصن ناف رباثملا ىلع انا نوعدي نيل

 ةلعع اوناك ام نيملسملا ىلع انحتف دقو متم دحاو انا ااو ناطلس مويلا انهاه ا ًابحاصم فرصنيلف

 نه. فالا ةرشع وبلا عمتجا دق ناكو . كانعبت تاعف امهمو كديبع نم ناطلسلا اجا : اولاقف . ءانغ يف

 فلا ةئام يف مورلا كلمو عم اوناك نيذلا فالا ةعبرالا ىلع ىلاعت هللا دمب هدامتعا اغاو داركالا
 سوماج ةئاغام اهرمت ةلجع ةئاعبراو عناص فلا ةئامو ىجرجت فلا ةئامو باقن فلا ةئامو لتاقم
 ٠ فالا ةسمخ هركسع يف ناكو فحرلا ةلآو قيناجلاو حالسلا اهيلع ةلجع افلاو ريماسمو لاعث اهيلع

 اتئام هنم ةقلح لكو ريطانق ةرشع هرجح نزوو لجر اتئامو لجر فلا هذع قيئجنم هعمو قي رطب



 دادس ٠٠١١ محلا

 نب دومح ضمه اهيفو٠ ٠ اهملع ىلوتتساو ةقرلا ةكلم اهو ٠ هب ترمتس | ةلفغو هباع ثتّدت ا

 كولم نم يدع نضح نم لك ىلا يفاسحا تملع دقو اهو كتتاكم ءلاصّتاو يلة 3

 كعب ةفيلخلا نا قفّتاو . ناظلسلا ظيف دازف ةليلق ةمدخب ةدلوو هتدلاو دومخم لسراف ٠ لارا |
 ليقث بكري سرفو ةءاملاو ةّدِجرفلا اهنم ءابقنلا بيقن عم مئاقلل بطخلاا0 اهلل قل

 نع هيلغ ملف بيقنلا ىقتلاو دومحم جو انانكو اليخ همم ينباو ابايثو نيسرف هتدلاولو ءاولو

 ري مل نيموي بيقثلا ماقاو بلح ىلا لخدو سرفلا بكرو علخلا سبلو ضرالا لّبقو لزتف ةفيالا

 تبياطو دعب ىلع ناطاسلا اذهو مميطا انا : دوم لاق (و) هيلا بكررف نظ ام امهيف دومحم نم
 لاومالاو هيلا جورخلاب تلاطما اناو اهيمنو اهجارخ تدهاش دقن داليلا اماف يدالب ةسارحو سارح 1

 لاقف .طاسلا سود نم ءافعالاب يدنع ناطاسلا باتك اذهو راوبلاو راصحلاب دهمو يندقفت يتلا

 ثعب لصو املف قدنفلا ىلعال [زان ناكو هيلا جرخف هايا هاطعاف . هيلا يضءال باتكلآ تاه : بيقنلا
 ضرالا :لسقَف ماقف هيلا هلمح ام ةقايلا نع هغّلبو هاعدتساو ا ل سرفب هيلا ناطاسلا
 اذه يلا جرخاف كتمدخ ىلا دومحم جرخال تثج : لاقف :كجرخا يذلا ام : هل لاقو . انوفا
 ياو اذهب عنقا اف ُهنم تب رق اذا ًاماف نع يدعب عم هبلقل ًييبطت ةتبتك انا حيحص : لاقف . باتكلآ

 دنع انل ىقبت ةءرح ياو راصحلل دعتسيل قيناجملا بيو انلم م هوانا(

 لقشو : ةعاطو: غمس : تلقف ::تيقثلا لاق ديوي الك ينع هل نمضتو وبلا عجرت نا بجي و * كولملا
 كلخا ماظنب تصمتجاو . نكسف كرماب الا اذه لمعف اه:باجسلا ضعب لاقف َةَفِلَشاَل 00 0|

 نبح ىلا ءاقللاب مديد كل كل رائيد فالإ ةمخو ناطلسلا رائيد فللإ نيرشي مدخي دوم : تلقو

 أماو ة هل يدنع ام لاملا | اما : لاقف ادام تريخاو باح ىلا يي . قشمد نم ناطلسلا دوع

 مهلتاقف ةرخالا ىدامح نم تيقب ةليلل دحالا موي بلح ىلع ناطلسلا لزتنو .هبلا ليبس الف جورخلا
 ىلا تعدو هديب تزخاف هتدلاو هسعمو ليللا يف هيلا جرخد ةعداوملا باطي دومحم ل اوُلذف ١

 : لاقو . همركاو ّبحا ام هًاقلت ةارتإ اع ِهِف 4 كيلا ُهَتمّلس دق يدلو اذه:تلاقو ناطلسلا

 دفلا نم داعو ةعلقلا ىلا عجرف . ةقحتست :.ت ام انماركأ نم رهظيل دغ يف انيلا عجرتو كنق ىلا د
 6 هباع ملغ ناطلسلا ىلع ل>دو ناطلسلا ريغ فلخت و ضصاوخلاو تاقيلناو كلملا ماظن هاقتلتو

 الا تنك ام هللاو : دومحم لاقف هبتعو مالعالاو تاسوكلاو ةضفلاو بهذلا بكار ليلا هاطعاو ةليلخلا ٠
 20 سساكم كلذ لمف نم ناطاسلا ملعف كنم تفريخ يح كيقلت ةين ىلع |
 هيلا لسحتو هيلا درجنانمو شدجراو جبنم درب مورلا كلم لسر تدر كلذ ىلع مهامشب و 1

 ترم ايس كف باج ماقملا نم ناطلسلا رحضو اكانت هدوعو نيشفالا سخ هءاحو ةندحلا

 نم بهذ ام ىلا تفتلي نم بهذي لو براحلا هبش هروبع ناكو لامجلاو باودلا رثكا كلهو 3

 هعابتا ىلع مورلا كل 0 كلذ يوقف هبحاص ىلا !ًرشيتسم مورلا لوسر داعو باودلاو حاورالا اذ

 ديري ةكوانلا نم ةفئاط هعمو ناطلسلا نه برع يغيسي را نبا ناف نيشفالا ثيدح انا 7

 ملف روبعلا نم هك نا اهلاف رم اهل لاقي ةأرما اهيف ةلعق هيلعو دنب رد ىلا اجو َةيِططسل 1
 برق الف ودع هنا ُهنم اًنظ هلاتقل لئاخب ثم يطير ولاة اه كلملا ناكو كلذ لمفت ٠
 ؛:لاق .نايلشا 9 اثينم تحن اغأو برا راحال تثج ام : هلا لسرا لقاح هم

 ملف هل فلحف . تاتقو تبمنو ائدالب 22 ال احيحص اذنه قار لاقف . تبذكا)

١0 
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 ةناععبراو نيتسو عبرا ةنس

 ةلمخو هل تبصن ةديكعمي اهبف رسود ةعاق بحاص ربعج ريمالا لتق اهنم محملا يف

 لاتقلل تقولا قيضف ريسي رفن يف ناطاسلاو سراف فلا ةئامثلث يف اهفافص مورلا تّبعف لاتقلل
 : سانلل لاقف هلوزن تقو ناحو ربنملا ىلع بيطخلا نا ناطاسلا ملع ام تقو ىلا ةعمجلا موي ناكو

 نيملسملا شويمل ريالا عج ىلع ءاعدلا تقو اذه : ناطاسلا لاقو اوربكو مباك اوامحف . اولمحا

 هللا مهاطعاف اورتكو اولمح مث م٠ مهلم دحاو نم بيحشسا هللا لعلف مهئاعد ىلع نوئموي سانلا قاب و

 بمهذلا اومساقت ثيحب مهلاوما اومنغو (منيظع اَقلخ هباحصا نم لتقو مورلا كلم مزماف سدنلا
 اوجرخ مهاف نالا ىلا هب اونغتسا ام محلاوما نم درجزانمو طالخا لها معو . لاطرالاب ةضفلاو

 بابرا اولصحو طالخا لها ىنغتسا ةنسلا كلت نمو بهنلا رثكأ وبنو اواتاقو شيلا عم اوماقاو

 ناورع ينب مح نع تجرخو لاو درجزانمو طالخا يف ىّلوو ناجيب رذا ىلا ناطاسلا داعو . لام
 امهءطقي ناطاسلا مب يه ( 87,7 ةنس ينعي ) نالا ىلاو

 نم راس دق نالسرابلا نا نامزلا ةاآر٠ يف يزومحلا نبا طبس اهنع ىورف ةميظعلا ةعقولا هذه مو

 ىسو لتفو امبحتف طالخا دلب نم درحزانمو شجرا براق املف 51 ةنئس ةدعقلا يذ ف نازم

 ةيكحوانلا نم ةعامح همم ناطاسلا تخا جوز يغيسي را ناكو ةيسس يف نيشفالا هيدي نيب ثعب و
 ناطلسلا لحرو ناطلسلا نم نيفئاخ مورلا دالب ىلا نيزام نم اوراسف مهباطي نانا نيكو

 دق كلدا ماظن ريزولا ناكو هنم فئاخ وهو ناورع نب صن هتءدخ ىلا جرخف نيقرافايم دلب ىلا

 جرمخاو دئجلل رائنيد فلا ةئام هيلع 1 هبياع علخو هبرقف ناطلسلا ىلإ هب ا هيلا ىذم

 نيحالفلا لاوما ىلا انا ام : لاقو هيلع هّدرف ةّمعرلا نم هذخا !ريثك انش تاماقالا نم ناطلسلل
 نورقبي ّنغلا ناكو ةربنخك انوصحو اديوسلا نصح حتنو : . هصاخ نم تاماقالا لمحف . ةجاح
 نارح ىلا نالغلا نم هعامج مشد ميعم يملا نع فعضد نم ىراسالا نم نولتقي و ءاسنلا نوطب

 قدخلا مطو اهلها ةلتاقو اهّررلا ناطاسلا لزتو . ةقفارلا نصح ىلإ سائلا برهو اهوبهنف اهيحاونو

 رتذو يضرف مهنع فرصني و رانيد فلا نيسمخ لزت ام لوا اولذب دق اوناكو اهريذو راجشالاب

 املف اهقيرحو اهرسكب رماف .اهقرحتو برملا تالآ مدعت ىتح لاملا كيطعن ال : اولاقف مهنع لاتقلا
 كسمع مّدقتو ناطاسلا ظاتغاف مهنيد ةطساولا وهو كلملا نم لوسر هدنع ناكو . اوعجر كلذ لمف
 حيقي و اهنطاب فرعي ال ةنس نست نا با الو ةداع هب رمي ل اذه: كلملا ماظن لاقف هلتقو لوسرلا

 ا يف لحرو ٠ . هفرصو هديل, باروع ءاخاب لوسرلا نع جرفا قح وب فطلو . 6

 اي ةماخم يش نم دعاقت يلاثاو نسثفالا مخ 0 اهدخا نياالل تارفلل الاط ىخالا عيب ر

 جرختسا اهلا نع فرضنا الو مهتاذدا رخأتل مهسوفن ثبخو لاثقلا نع كبل رفط ركسع ل
 . لام ىلع نارح لها ملاصو مهثثج *> اوقرحاو مورلا كلم ىلإ اهوالمحيل مهسوور اومطقو ىلتقلا اهلها
 كلذ ةظافف تلح بحاص دومحم هيلا جرخ#ي لو رخالا عيبر شع عبار تارفلا ىلع ناطلسلا لزتو
 اوبو نضع لاعا- ند. نيكي فلا ىلا الصور موتو باح دلب ركاسلا تب رخاو تارفلا .عو

  دوضحلا هنم بلطو دومحم لسارو . ةيربلا ىلا برعلا تب رهو ةميظع مئانغب اوداعو بالك ينب

 عم ٍقمدخ دصق نم كعانتءال فرعا ام : لاقف هدالب ىلع اهطسق تلا لاومالا هب | لمحو عتتماف .



 ا

 عطقو اهلامعا ىلعو اهيلع تاراغلا لصاوو قشمد قياضو سدقملا ثدبو ةلمرلا حتتفاذ

 لي و اهتككلم يف عمطلاو اهتقباضا عير لك يف نينس ةدع اهعرز ىعرو اهنع'ةربملا

 لصاوت مدعو اهيف راعسالا ءالغ دازو اهب لزانلا تيرخو اهرما برطضا نا ىلا اذذزتم
 ةدماصملاو ةيركسعلا نيب فانا مكحتساو اهنع اهلها رثكأ الجو اهيلا تاوقالا

 نم اهيف قبي ملو امنع بره دق هللا هنعل وزام نب ىلعمت يلاولا نوكو اهلها نم ثادحالاو
 لزن ةنسلا هذه يفو ١ اهب ةدماصلا مامز ةلودلا نيز ريمالا ريغ دانجالا ىلع نيمدقلا

 بلح ىلع هللأ همحر قوجاس نب كيلرغط ناطلسلا يخا دواد نب نالسرايلا لداعلا ناطلسأا

 ىلا اهتياضو ةرخالا ىداج ٍرشع عباس ءاثلثلا موي يف حلاص نب دوم اهيو اهل ارصاخم

 ثلاث هنع لحرو ٠ دلبلا هالوو هيلع معناو هنماف هبلا دومحم جرخف نامالاب اهكلم نا

 عقواو هقحاف درجز انم ىلا ةجحوت دقو ميكلم الاط مورلا دالب ىلا اًدصاق بجر نيررشعو

 مييلا فاضنا امو مورلا نم فلا ةئاّيس ريدقت يكح ام ىلع هركسع ناكو همزهو هب

 نم فلا ةئام عبدا ريدقت 5ذ ام ىلع مالسالا (60") ركسعو فئاوطلا رئاس نم

 كانه راو ًالتما ثيجب ريثكلا قلخلا مورا ركسع نم لتقو فئاوطلا عببجو كارتالا
 مهداوس نم يديالا تاللتماَو اريسا نيملسملا يديا يف كلما لصحو نيّمصلا ءاقتلا دنع

 نيبو نالسرابلا ناطلسلا نيب :ةددرتم تالسارلا لزت لو مبع اكو مهنالاو مهلاوماو

 قئئاوملاو هيلع دوبعلا ذخا دعب هسفنب هملع ل نا ىلا 8 مورلا كلم

 لهاو هدلب ىلا ريسو قلطأو ىراسالا قالطاو ماعلا لامس نم ءيثل ضرعتلا كرت

 هيلع اهوركتا ٠ ءامبٌسال هناكم ىف يي هريغ اوماقاو ا نول انغا مهنا لاقي هةكلم

 ١١ هيلا اهومسنو

 نيقزافايم خي رات ينعي هخيرات يف قدزالا نب يلع نب فسوي نب دمح| وهو قرافلا لاقو ١(

 نم ةريثك ةعامح هفلخ لزتف لصوملا ىلا لزرتف داع مدرلا كلمن نا عمسن ناطاشلا نأ دمآو

 نزرا ىلإ دعصو ناطلسلا | جرف دالبلا ىلا داع دق مورلا كلم نا ةنوملعي درجحزانمو طالخا لها

 مورلا كلم لصو مث . امأبا اب ماقاو اهكلمو طالذا لصوف درجزانم يضاق مهعم ناكو سيلدب و
 امهنب يضع تالسارملا تاصحو درجزانم باب ىلع لزنو راسو ناطاسلا جرخق درجزان٠ ةبالو ىلإ

 نم ُهلَأسف مورلا كلم ىلا ناطلسلا:دنع نم ناباحلا نبا ىضمو ٠ . ىصحيال قاخ يف مورلا كلم ناكو

 نا انغاب دق : هل لاقف . ناهفصا : لاقف ٠ ناذمه وا ناهفصا بيطأ اع يفربخا : لاقو اهلاحو دالبلا
 . ناذمم يف عاركلاو ناهفصا يف نغ يتشن : كلملا لاقف .كلذكوه : لاقف . دربلا ةديدش ناذمه

 اوقتلاو ٌهنع لقتنا مم ٠ ملعا الف تنا اماو ناذمه يف تشي حبحص عارككا اما : نابلحلا نبا ُهل لاقو
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 لتقو عوملا ةدش نم اًضعب مهضعب سانلا لكاو ةتيملا لكا ىلا مهرارطضاو كلذ يف لاخلا

 ريبكلاو ريزولاو ريمالا جاتحاو كله ماس نمو هلاح قارغتساو هلام ذخاو هب رفظي نم

 هوكلمو انوفسا نصح ىلع مورلا 9 اهمفو ٠ ةلئسملا ىلا

 ةثاييرأو نتي نما هن

 رغث ىلع يرصملا ركسعلا يف يرصتتسلا ردب مالسالا فيس شويملا ديما لزن ابيف
 هل ةقياضملا ىلع ماقا املف هملع لااغلا يضاقلا ليقع يبا نب ةلودلا نيءل ا رصا# روص

 مالا نيميقملا كارتالا مدقم دارق ريمالا لبقع يلا نبا لطاعلا بتاك هب رارضالاو

 ُ اذيسم هركسعب راسو هيرب هفعساو هبلط ىلا هياجاف هب ايمو هل عر

 ىلعو هبلع قيضو هرصحف سراؤ فلا ةتس يف هيلع لزؤنو ادص رغد ىلا لصوو ادفانسإو

 لاهلا ةدوص شوبللا ريما فرع نيحف روك ذملا سومملا ريما ةيالو ةلمح يف ناكو هيف نم
 روص نع ليحرلا ىلا ةرورضلا (60”) ةتاداق هداعساو روصب نم داحنال كارتالا لوصوو

 مهب تدازو هتكوش مه تيوق ثبحب اهب ةي ركسعلاو اهلها نم اريثك دسفتسا نا دعب

 ةّدم رحبلاو دبا يف اهيلع ماقاو اهل ةقياضلاو اهيلع لوزتلا دواع مث ايلق اهنع مواتو هتدع
 اهنف سما هل مت د لو رايد فصنب لطرلا زنا لكأ ىلا كلذ عم اهلها جاتحا ةنس

 حلاص نب دومحم 0 ضرم ةنسلا هذه يفو٠ اهنع لحرف ماشلا يف كارئالا فنالتخال

 ةوعدلا عطقو بلح ربنم ىلع هللا مال مئاقلا مامالل بطخو اديدش اًضرم بلح يف

 مدّقب داعو هقرحاو ١١ جنم رغث مورلا كلم ميتف اهيفو ٠ لاوش رشع عسات يف ةّبرصتتسملا

 يف جينمت قبو ناسارخ فارطا ىلا اهفارطا يف ثاعف درجز اثم ةيحان ىلا هنع لحرو هترامعب

 نيثلث يح ام ىلع كلملا يف مادو نينس عبس سناودزيلا ذ ام ىلع همساو كلما اذه ةكلم

 ةناعبراو نيتسو ثلث ”) ةئس

 . نيطسلف ضرا دصقو دشتحاو ؟) ماشلاب ّنغلا كارتالا مدقم قوا نب زستا عمج اهيف

 اديصو اكع ريغ شويملا ريمال قبي لو نادمح نبا لحاسلاو ةلمرلا ىلعو ( بلاط وبا )
 باح ىلا اهنم ةلحارلا ىركغلب و اهنم اوب ره دق اهلها ششكأ ناكو يزوجلا نبا طبس لاق ١(

 اًراند نينا

 مورلا دي نم تءجتراو جبنم ةعلق تحلف +54 ةئس رقص عباس نيئثالا يف نا. اضيا لاو )0

 ال امو اعاطقا هاطعاو باح بحاص دوحدحم نب رصن ىلا ناماب اهل ظفاحلا اللا لب وط راص> دعب

 51١ ةنس مرحملا يف تذخأ امئاف ارهشو نينس عبس مورلا دب يف اهئاقب 00 تناك ناو

 ة.كدوانلا مدقم هنا نامزلا ةارء فو مالسالا خيرات يف قدا نبا وه ص



 ذادّتْساَو اهلامعا يف تاوتالا ةّلقو اف راعسالا ءالغب رصم نم رامخالا تدرو اهيفو

 ماقاو ءاكع ىلا راف ورتم نبا ؛لنم برقو امايا اهرصاحف ليقع يلا نب هللا دبع نب دمحم نسما
 نه نملا يلا نبا فيرشلا ءاجو . نال ةسع ىلا ىضمو يكرتلا شاطقر تنب هتجوزب اهيف لخد مايا
 ماقاو سائلا نم افولا عسب اميظع ناكو هوسردو ةنطلسلا سعق اوءده اهلها ناكو قشمد ىلا رصم
 كتفلا ىلع فيرشلا عم اقفتا ناذللا حاج انبا ديمحو مزاح هعمو موي نيرشعو ةعبس قشءد ىلع

 كج ىل داع قئد نع ردب زجع الو مزاح نب هلعف ام لثم يف ردب نم عمط دق ديمح ناكو ردي ٍ

 تبتف دلبللا ثادحاو'ركسلا فلتخا قشمد نع لحر الو .اهنع اومفد ركاستلافو في0 0
 داع مهلا دذقناف مثدنع 0 ع اوعدتساو يلامحلا ردب راعش اودانو دليلا ضع كسلا

 ورقم نبا ادلوو نملا يلا نبا في رشلا برهو قشمد لخدف هباحصا ن» ةءامح يف نايطقلاب فرعي
 ايلاط في رشلا راسو نييبلكلا ىلع ورتم ابا لرتف ةئسلا هذه يف روص لع تاي دنا 0
 يلامجلا ردب نم 1 ا مزاح نب ردب اجو ءاقايلا نامعي زاتجاف نصم

 فرعي اي ولع قشمد ىلإ يلامجلا ردب ثسب و .اقنخ اكمب شويملا ريمإ للقل >3 سثع ينثاب

 هعامحو لوتقملا يخا نملا يلا نب لضفلا يلا فيرشلا ةرداصمب رماو ةي راسبف لها نم ةي وش يلا نباب
 شوردملا ريما اونماو هوجرخاو ةيوش يلا نبا ىلع اوراشثف قش.د لها ماعو قشمد يذقم نم
 اولذب وو بلك ينب ريما يطمرقلا نب ناهبن نب مذاحو نائس نب رامسم ىلا اوثعب و ركسعلا مهقفادو
 هيف عي ركسملاو هكيلقو دايلا ىلا لوخدلا يننكي ال : لوقي راسم مهيلا ثعبف دلبلا ياست امهبلا
 لاتقل ناكو انازحإ اوراصو اولعفف. ةقراشملا اوجرخيو مهنب اوفل اع نا بجيو ةقراشملاو ةب راغملاو

 رائلاب رادلا تب سضف عماجلا نم هبي رق راذ نم باشنلاب دليلا لهاو ةقراشملا يرو عماملا يلرغ يف

 كلذ ”ماوعلا ىأر امو . ةنسلا هذه نابعش فصن ةليل ةتقرحاف عماملا ىلإ اهنم رانلا تراثو تقرتحاف ٠

 مهحالس اومرف رمالا تافف هيف ثدح ام اوكراديل هيفالت يف اعمط عماملا اودصقو لاتفلا اوكرت
 دهامت (و) ثبفثو ردننو بذكتو فان فاحن 5: اولاقو اوعرضتو ىلاعت هللا ىلا اوثاغتساو اومطاو ٠

 مايا اوراصو ةعبرالا هناطيح الا هنم قبي له عماجلا حبصاف حابصلا ىلا لمعت راثلاو.ثكتنو '
 ذفناو . مهلاوماو مردود تبمنو كلذ دعب 0 نوكبي موب لالتلا صا هيف .* نواصي تاعاهلإ

 ىلع اوني و اوبوي ناب اناث دلبلا لها رامسم لسارو ناتيفب فرعي هلبق نم قشمد ىلع ايلاو زابس ٠
 مهياع روظف اواتتقاو مهنع راوسم رأت ميياع اوراثف دلبلا لهاو وه قفتيو مهوجرخييف ةب راغملا . 0

 كلذ دعب راوسم لصوو . يلامجلا ردب راعشب اودانو شكا اوبمنو دللا نم ةعطق اوقرحاو ةبراغملا 1

 دلبلا يف ماقملا نم مهنكي نا ىلع ةبراغملا هلسارف هل درو يذلا رمالا تاف دقو دلبلا باب لا
 هل نكي ملو اثيش هوطمي ملف لاملاب مهبلاطو ناككا يف مايا ماقاو يضرف رايد فلا ةئام هنوطعيو ١

 امنت رائيد فلا ةئايسمخ يواس قشمد نم ةب راغملا بهن ام ناكو داوسلا ىلا راسف مهيلع ةردق ١

 شويملا ريما ىلإ ورتم نبا دلو ةلودلا نائس ىضعو ٠ 111 نيعبس مهنم اولتقف 6 ثادحا 1 ٠

 ةب راغملا هتعاطاو شويملا ريما لق نم اهيلع لاو قشم د ىلا داعو هتخا ىلع هرهاصو هللاسو ٠

 اهلدف هلا اهوا ٠
 ىلع يع ةرديح وخا َنلا يلا نب صتخم ”يفقلا ىوتسا هي ةئس ينعي اهيف نا. ايا لاقو 0

١ 



 بحسم ”ةلورع دنس

 نيملاظلا ةيقاع اقل و نيمواظملا ءاعذ ركشلاو دمحلا هلو هللا باجا نا ىلا ةهورككلا
 ءاضغملاو ءانحّشلا قشمدب ةيركسعلا نيبو هش عقواو هثم ةحارلاب هش لمالا قحو

 مهنم برا الا 4 نكي ملف رامدلاو لابولا رعشتساف راوبلاو كالهلا هسفن ىلع فاخف

 0 ”) سانئاب ةمحان دصقو هف ةياكنلاو هب عاقبالا ىلع اومزع منال مهكتف نم ةاحنلاو

 ام رعو اه ماقاف 4717 ةنس ةحللا يذ نم نيرشعلاو يلاثلا ةعمملا مزيايفأ اهيف ليست

 يرصملا ركسعلا نم اًفوخ 47١ ةنس لئاوا يف اهنم جرخ مث اهيف هريغو مامملا نم نم هرع

 0 ٍيضاقلا ليقع يلا نبا دنع روص رغب لصحو اب ءلغأنف اهيف هكردي نا

 علطأو ةّدم أ نبا كلملا لالج هتخا جوز دنع اهب ماقاو سلبارط ىلا روص نم راص مث

 هللا امو نيملاظلا ءازج كلذو 42١ ةنس يف لاعنلاب اتق لا_ةتعالا يف كلبف زضم ىلا

 نولمعي نع لفاغب
 يف رانلا تحرطو ابلها نيبو ةيركسعلا نيب قشم ل ىلا ٍعقو ةنسلا هذه يفو

 ةبل يف قراحاف هسبرغ نم عماجلا دجسملاب هنم راثلا تلصتاو تقراحاف اهنم فاج

 ثراكتا ملؤملا ململاو ثداحلا اذهل سائلا قلقف ةنسلا نم نابعُس فاصتنا نيننالا مزإ

 ةودتمملا بارغلاو نساحملل عماجلا عماملا اذه لثم قارتحال يلادلاو يماقلا 0

 بئاوصلا نورعلا هلثم تباصا فيكو ءانسو اًقتورو ءاهيو انس يئاجعلا ىدحا نم

 ١١ بئاونلا ةيداع هملع تدعو

 درو دق ناك يلامملا ردب نا نامزلا ةآرع يف يزوملا نبا طبس لاق ام ماشلا رابخا نمو ١(
 ةناوحقالا ىلا دامو مهيف اكتو شيبس ينب ازغو نالقسع لصوو ه4 ةئس ماشلا ىلع ايلاو قثمد
 راس مث هيلا هلوصو لبق ماشلاب محل تناك تاراغ لجال امهاتقن سبق نم ناوخا ناديما هءاجو
 ارم للا لسصو .قح 0 دحا هقبسي مل اعف لعفو قش اهريغو يطو بلك برعلا لاح ّقشب

 ةفيلخ اضرلا يلا نبا ىلع ضبق مث . هتبيحل سانلا ن ءاف سكو ةنس ماقاو اهرهاظب ةدئاسلا لاق لق
 فالآ ةرشع مهنم ذخاو ةعامح ىلعو يولعلا نا يلا نب ليعامما لضفلا يلا ينيكلملا يضاقلا في ىشلا
 لاملا هاطعاف هيا بره دق ناكحو رصم نه هلع ٠.. يكرم عرس نب مداقت اهيقراك كاد

 ماشلاب ردب سا مانا مناخ كسلا نللا ىلإ نب وهاطا ىلإ. ففي رشلا ةنوباقب ع هل افافكتسا

 اجاوبا اوقلغاو هيلع قشمد لها راث لعف ام نيروكذملاب ردب لعف انو . هيع قش.د لها ةراثاو
 هولسارو يلكلا نانس نب رامس» مهلسارو ورقم نب (ةرديح ) ةلودلا نص> مهدعاسو هوب راحو

 هوحوارو يلاملا ردن داعو اهرهاظب قّش.دب ةنطلسلا رصق ىلع تزراغاف رام-م برع ءاحو هوفلاحو

 || قسد لكسو هزكم وتم نبا عمحو .اهيلا مهفلخ ىضدو اديص ىلا هلهاو هلقث ذفناف
 وبا ةلودلا نيع تاقثلا َةَقث د حصانلا يضاقلا اينرنم اهرصاحو روص ىلا لحر كلذ فرع ملف

 ثريا" 00000229722 فرفش شا و د ا 7 0700 2 اماسم



 ل

 ملف اهب بهذ الجر نوسحخ القي ال ةميظع ةرخص بحس هناو اعارذ نيثلث نم وحن
 ةعامح يف نادمح نب نسملا ىلع يلا ةلودلا رصان مايقب ربا درو ابيفو . اهرقتسم فرعي

 لاملا نم ا ديثك ايس مهذخأو رمي هللاب رصتتسلا ىلع رصم ءارماو كارتالا داق نم
 رضتتسلا ةعاطلا ارهظم ماشلاب اميقم ةرما ًأدسم يف ردب شوملا ديما نالو ١

 هتررزاوم ىلا البس دجي الو هترنمن نم نكستيال هنانالا' هبلا :ليماو هك ةالارلا)
 لاقف لالاب هويلاطف ةنيدك نباب فورعملا هريزو راد ىلا نوروكذملا فحزو هتدضاعمو
 هيلع اولا ؟ لامعالا مكماستقاو لاومالا (597) مكسبن دعب يب لام ياو : مهل

 كلذ يف هفيرعتو لاملا جارخا ىلع هل كثعبو هللاب رصنتسملا ىلا كذافنا نم دب ال :اولاقو
 هيف لوقي هّطخم اهنع باوملا برنو ةصقلا حرشب ”ةعقر هبلا بتكف .لاحلا ةزوص ٠

 لضفلا هلو يملا الا يقّتاالو وجرا ال تحبصا
 لدتا ييبرتلا ”يلوقد. 2 دلل ل1 يبن يح

 يأ اوملظ ”نيدذلا ”ملعيسَو عنملا نم ريخ ءاطعالاو هللا ديبع ديبعلاو هللا لام لالا
 روغثلا ىلا ةينيطنطسقلا نم مورلا كآمتم جرخ ةنسلا هذه يفو ٠٠9 َنوباقني ,باقنم

 ةئاعبراو نيئتسو قدح كيس

 قشمدل وزنم نب ةردمح نب ىلعم ةبالو تناك اهيفو

 ةبلغو ارهق قشمد ىلو يمانككا ورام نب ةردمح نب ىلعم ةلودلا نصح ريمالا

 تالاحمو اهقمن ليجفاا ع لاوش نم نماثلا سمخلا موب يف ديلتت ريغ نم ! ريق

 بكجتراوزئح تارداصما يف غلابف هافاو كلذ دعب ديلقتلا نا وذو ابقّنلو اهتلتخا

 عئاش وه ام روملاو ثيعلا نم دوهشم وه ام رايخالا نيروتسملا ةرداصمو ملظلا نم ٠

 نب شيج دعب فسعلاو ملظلا» فرجعتلا نم دلبلا لها قلي لو نوكذم مالا نيب ٠
 و هلصا مولو هلادشعا نم هوساقو هلعف ءوسو هملظ نم هوقل ام هتبالو يف ةماصمصلا

 ا

 اذ

 الرا

0 

 هذاا نأ 2

 مبكالما ةقرافم مهيلع ناهو اهلها اهنع الخو اهلاعا تبرخ نا ىلا هلاعفا هذه ل١1
 نم نكامالا تالخو همّخءو هندعت نم هوسبالو ةيللج نم هوناع ع مهئاطوا نع مهوأسو 3

 ةقيرطلاو ةركنملا ةيضقلا هذه ىلع هللا ءاقل حرب امو اهحاللف نم ةطوغلاو اهينطاق

 )١ لان: . غ2 1



 بع قي دس

 ةئامعبراو نيتس ةئس (58)

 قشمدل ناغطزراب ريمالا ةنالو اهفو

 لصفوف اهنم نابعش يف اهيلع ايلاو قثمد ىلا ناغطزراب ةلودلا يطق ريمالا لصو

 بطق لزنو نيسملا يلا ةلودلا صختسم نب ةردمح رهاط وبا ديسلا فيرشلا هعم

 لوالا عيبر رهس *, ىف روكذلا فيرشلا هعمو اهنم جرح 3 د ' ماقاو قيبقعلا راد يف ةلودلا

 امهنيب ناكو روكذملا ديسلا فيرشلاب رفظ ردب شورملا ديما ناب ربا دروو٠ 41١ ةنس
 اًحاس هلتق هدي يف لصح املف هصنتقا نا ىلا هل داصرالاو هبلط يف داهتجالا ىلع هتشعب 'نحإ
 موي يفو ٠ 1) هلثم قح يف هوعشبتساو لعفلا اذه اورثكاو سانلا ةفاك ىلع كلذ مظعف

 رثكأ تمده نيطسلف ةميظع ةلزاز تءاج ةنسلا نم ىلوالا ىدامج نم رشاعلا ءاثلثلا

 الم نا يكحو ٠ ٠ مدرلا تحن الها رثكأ تامو اهعماج عضعضتو اهروسو ةلمرلا رود

 كال مهنعدحا لأس اف مهيلع ب بتكملا عقو يبص ىتثام ريدقت هب هبتكم يف ناك
 نم وحن مدرلا تحن سايناب يف كلهو ةلرارلا مما ىلا هاوفا نم علط ءالا ناو مهيلها

 عمس ام ةلئاه ةدعر ةنسلا هذه نم رابأ يف عمسو. سدقملا تدب يف كل ذكو سفن ةئام

 علطو نايبصلاو ناوسنلاو لاجرلا نم .ةعامج ىلع يشفف اهتوص نم لوهاب الو اهنم مظعاب
 ليس ُةعم ءاجو رجشلا نم اريثك كلها عقولا ديدش درب هنم عقوو لئاه باحس اهرثا يف

 يلع ينب يداوب هعافترا نا يكحت ٠ رخصلاو زجشلا نم هب رم ام علق ماشلا دلب يف ٍيظع

 قشمد ىلا يلاملا ردب ركسع لخد ال هنا فيرشلا ةمحرت يف يزوملا نبا طبس لاق ١(
 ةنازخ نم مزاح هابا قلطا دق فيرشلا ناكو مزاح نب ردب هب ردغف ءاقلبلا نامع ىلا اهنم بره

 راشا ىصم ناديري قشمد نم نافطزراب و في رشلا جرخ ا: يلاصلا لاله نب دمحم لاقو . دونبلا

 راسو لبقي ملف ليللا يف ريسي ناو مزاح نب ردب امج 0 ءاقليلا ناعب رهظي ال ناب ناغطزراب هيلع

 :اولاق . كم نمو : لاقف . انعم نمو انل مذتل كانثج : لاقو مزاح نب ردب ةَّلح ىلا ناغطزراب

 .شورملا ريما ىلا هلمح نم دب ال ةناف في ىشلا الا مكك هللا مذ دق : لاقف نما يلا نب فيرشلا .

 المح قالا لشعا  ةكراف : . عاطقإو عّلخو بهذب هعاب و ءاكع ىلا هب ىذمو هياع ضبقو هيلا راسو

 برعلاو مزاح نب ردب مالا لها نعاو . هباصو امنا نأ لقو هذلج خلس مث ةلتق حبقا هلتقو
 لاغال بع ةنامالاو ةّفعلاو ةنانصلاو ةئايذلا لها نم في ىشلا ناك دقلو . مهتداع هذه اما : اولاقو

 فورعملا عانطصاو ملعلا
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 ةئام عبراو نيسقحو راسخ هيب

 ةعفد ثلاث بلح ىلع حلاص نب ةلودلا ليش نب دومحم ريمالا لزن ةنسلا هذه يف

 (585) اًمباضم لزي و ناضمر رهش فاصتتنا ىلا اهيلع ماقاو ىرتلا ناخ نبا ريمالا هعمو

 ملو قارعلا وحن هركسعب , ناخ نبا هقراف اهب لصح املف اهكلامو اهرما لّهست نا ىلا ا

 هب احصال ببنلاو هيلع مايقلا نم ةبونلا كلت يف هولعف | باح لا نم اًقافشا املخدب

 ةئامعيراو نيسفحو ناك ةئنس

 ةيناثلا ردب شويملا ريما ةيالو اهفو
 ماشلا ىلعو ةيناث ابيلع ايلا قشمد ىلا ردب مالسالا فيس شويملا ديما لصو
 لثق هغلبو امايا ديدحلا باب جرم يف لزنو اهنم نابعُش نم سداسلا دحالا 0
 ةيركسع نيبو هيب ةرئاثلا ةمتفلا كرت نا ىلا هيف ماقاو رصقلا لخدف نالقسعب هدل

 مهني برا تبشنو رصقلا نم جرخف هبحاص نم مهنه "لك شاخيلساو ال
 عار ناك دقو ٠5١0 ةنس ىلوالا ىدامج نم نيررشعلاو عساتلا ةعملا موب يف

 هذه يف كلذ دعب داع املف هيف ناك ام ببنو ىلوالا ةثد ةثدالسا ةبونلا كلت يف هضعب

 ناضمر يف مدقلا دجسم ىلع لزنو فئاوطلا رئاسو برعلا نم ةّبملا طاسعلا هعمو ةبوثلا
 رصقلا ىلا ثادحالاو ةيركسعلا نم دلبلا يف نم جرخف امنع هلمحر قف او ٠٠ ةئس
 هذه يفو ٠ هتابج لك نم بارخلا هلمش ٌكيحب هباشخا اوضقنو هنم املاس ناك ام اوقرحاف

 رسا نم نييرمنلاو داح ينب ءاسن حلاص نب ةلودلا ليش نب دومحم ديالا ىداف ةئسلا

 بلح يف اواضح نا ىلا هيف ادهتحو كلذ يف اًهلابم لزي لو مؤرلا

 ةئامعبراو نيسمحو عسل ةنس

 ركسع مهسيكو ديعصلا يف ديبعلا عاّيجاب رصم ةبحان نم رابخالا تدرو اهيف
 . راهظتساو هعم ةعمتجملا برعلا لالفناو نادمح نب نسما يلع يلا ةلودلا رصان ريمألا
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 ةئسلا نم رخالا عبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرالا موي يف اهيلع ايلاو قشمد ىلا
 ديز نب ىحي نسما وبا نيلالخا وذ ةلودلا ةقث ىضذاقلا فيرشلا هعمو أولا ضراب لؤو

 ايهانو اًرمآو اهل ارب دم ةّدم اهب ماقاو لاومالا تاتفنو لامعالا يف ارظا يديزلا ينيسحلا

 امهننب تعقوو اهتمعرو اهتركسع نيبو هن يراملا فلخلاو اه ةرع ١ نم ثدح مث اهف

 || ىلع تاخد (57') مهعم تاشلاو مهنب . ماقملا نع هزجع امعم فرع تابراح

 يفو ٠ ه5 ةئس بجر نم تلخ ةليأ ةرشع عبرال ءاثلثلا ةلمل يف اهنم براهملاك اهنع راسف

 اهيف ةيطع همع رصحو باح ىلع حلاص نب ةلودلا ليش نب دومح ريمالا لزن ةئسلا هذه

 اهيف هضرع نم نكتب ملو قينجنملا رججم لماك نب عينم لتقو نابعش نم فصنلا يف
 اهنع لحرف اهنم برا هل لهست الو

 ةئاععبراو نيسمحو تس ةنس

 وزنم نب ةرديح ربمالا ةئالو اهيفو

 نصح رامآلا اهتالوأ بدن ابراه ىشمد ةبالو نع زدب :شوملا ريما فرصنا ال
 ةنسلا نم ناضمر رهش يف ايلا لصوو اهيلع لاو ناهعتلا نب وزم نب ةرديح ةلودلا
 ةفرص يرصتتسملا يأرلا ىضتقا مث. . اه ةالولا ن :رم هلاثما ةداع ىلع عن ساو اهب ماقاو

 ةنسلا هذه يفو٠ ءاسبف ةيالولا 2 4-0 لصوو يرصتتسملا يرد ةلودلا باهشل اهنع

 خرصتساف هع )١ ةيطعلو اهل اًقياضم بلح ىلا حلاص نب ةلودلا لش نب دومحم داع

 ةيطع فاخ مث امزهنم اهنع لحر هلوصوب سحا ًاملف هيلع هداف يكرتلا ناخ نبا ديمالاب
 امزهنم ناخ نبا لحرو ٠ هومهنف هركسع ببنب بلح ثادحا ىماف ناخ نبا ريمالا نم

 هعم داعو سلبارط ىلا هعم هجبوتو هلع ةدعاسملا نم هملا رذتعي دومحم ريمالا ىلا ذفناو

 يرصتتسملا يرد ةلودلا باه ريمالا لصو اهنفو .ةنسلا هذه يف اهرصخل بلح ىلا
 يف يأرلا ددجت مث ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم ريخالا رشملا يف ايلا» قشمد ىلا

 اًرمآ اهب ماقاو هيلع درو اهل هتنالو لجس نال ةلمرلا ىلا هجوتو فرصناف هفرص
 نم ةيلاخ قشمد تماقاو 65١ ةنس رخالا عمر رهش يف ا لتق نا ىلا ًاهانو

 454 ةنس يف ةناث ةعفد اهبلع اءلاو ردب شومحلا ريما اهلا لصو نا ىلا ةالولا

 ةيطع نبال: لصالا يفو ١(



 د ا

 ةئاعبراو نيسفمخو ثلث ةنس

 موي يف اهيلع املاو وف قل ىكانجبلا نبا ةلودلا ماسحريمالا لصو ةئسلا هذه يف

 باتكلا دروو ةّدم ماقاو ةزما يف لزنو اهنم ىلوالا ىدامج نم نيرشعلاو يلاثلا ةعمبلا

 دعب لصو مث ةنسلا نم ناضمر رهش يف بلح وح هجتوتو ةيالولا نعش لاا

 يف اهملع املاو كي ىلا ناد نب 57 ١ ةلودلا رصان نبا ةلودلاو نيدلا 3 كلذ

 صاو هتيالو لجس 'ىرقو اسهب لصحو ةنسلا نم ناضمر نم رشع نماثلا ةعمملا موي
 نباو بلح بحاص ةلودلا زعم نيب ةعداوملاو حاصإا رغما ةنسلا هذه يفو٠ ىعنو انف

 رعاشلا يجلعلا تانني نب ديعس نب دمحم وبا 52 اهيفو٠ ةلودلا لبس نب دومح هيخا .

 ةلودلا زعم ريمالا ىفوت اًبيفو' اهنم مرحملا يف الوسر ةيئيطنطسقلا ىلا باح نم ريسملا

 هوخا اهكلمو ةعلقلاب دحسملا يف يف نفدو ةدعّملا يذ نم نيقب عبسأ ةعملا موي ف باجي

 قٌدمدىلا ةلودلا بضع نب ةرديح ةلودلا زتعم ديؤلا ربمالا لصو ةئسلاةللا ٠ ةبطع

 يف لزنو اهنم ةدعقلا يذ نم رشع نماثلا نينثالا موي يف ىلوا دعب ةيناثآ ةعفد اهيلع املاو

 ماقاو رصف ىلا ًافرصنم ةيالولا نع نادمح نب ةلودلا ةدع راس مويلا اذه يفو آول ضرا

 58 ةنس رخالا عيبر ربش يف .الؤزعم اهنع فرصناو ماقا ام ةيالولا يف اهب ديؤولا

 ةناعيراو نيسقخو عبرا ةنس ظ

 رصتتسلا م لبق نم ءاكع رغثو ةيربط ةلودلا نيكم ريمالا دّلُق اهنم ملا يف
 ةلودلا صختسم فيرشلا يضاقلا يفوت اهيفو٠ ةرازف ينبو لست ينب ةعامج ىلع ىماو هللا

 عساتلا تبسلا موي قشمدب ينيسملا )١ نسملا نب سابعلا نب ميهربا نيسكلا وبا

 ناطاسلا ةافوب قارعلا ةمحان نم رابخالا تدرو اهيفو ٠ هللا همحر نامعش نم نيرشعلاو
 يرلا ةنيدم يف هدعب ةكلمملا يف نالسرابلا (اذك ) هدلو مايقو كيلرْتُط

 ةئاعبراو نيسمحو سمح ةئس

 قشمدل ردب شومملا ريما ةنالو اهفو

 ردب ةلودلا ةّقث مامالا ةدع كلملا فرش شويملا مدقم رّْفظلا ءارمالا جات ريمالا لصو

 اهبيطخو قشمد يضاق ُهناو ا نجلا يف نب ننملا نب لال 0 ا



 همه 4 : ءيسما

 يف كبلرغط ضبنو هراد يف ةفيلخا لصحو هسفنب هيقلتل جرخ مث ةفيلخلا مسرب اشورفو
 لمحو هلتقو هب هللا هرفظا نا ىلا هبراحف تارفلا ىتسب وهو يريساسفلا وحن ركسع

 ةفالخلا راد ءازاب قآعو اهبف هب فيطو دادغب ىلا هللا

 ! ةئاعبراو نيسمحو ىدحا ةئس

 ريما هللا ماي ئاَقلا ةفيلخلا دوعو يريساسفلا نالسرا كاله ناك ةنسلا هذه يف

 كيلرغط ناطاسلا رفظ ناك ضيا اهيفو ٠ هرما نم هحرش مّدقت ام ىلع هراد ىلا نيئمؤملا

 ناذمه باب ىلع لاني ميهربا هخا

 ةناعبراو نيسمحخو نيتنثا ةئس

 نيكتكيس نيتسائرلا وذ كللا ماوق ةلودلا مات مدقلا ريمالا لصو اهيف (56”)

 رهوج ةلودلا قفوم دئاقلا لصو نا ىلا اهيلع لاو ريغ اهبف يقبو قشمد ىلا يرصنتسملا
000 

 لجسو علخلا هعمو +97 ةئس ةجملا يذ نم يللاثلا ءاعبرالا موي يف رصم نم يبلقصلا

 لاومالا ظفحو لامعالا يف رظانلاو « هتفوو هللا هملس » هل ءاعدلاو هباقلاب قشمدل ةبالولا
 املاو نيكتكسس هيلع ناك ام ىلع ىكشام ا نسح نب دمحم هللا دمع وبا ةلودلا ديدس

 ةنس لوالا عبد رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا نينثالا ةيل يف اهب فوت نا ىلا قشمد ىلع
 موي رشثع ةعبسو روهُش ةثلث هتيالو تناكف 66

 باح ىلع سادرم نب حلاص نب ةلودلا ليش نب دومحم ريمالا لون ةنئابلا ءانغا يفو

 ةّدم اهيلع ماقاف ةلودلا فيس نب عيتم هعدو اكلت يف اعماطو اهيلع اًمضمو اهل ارصاخ
 داعو عمججو مدم دعي دشح 3 امنع لحرف 'بلط رست الو برا اهبف هل لهستي ملف

 اهرعا لّهست نا ىلا مهنم تالسارملا ترّرككو مهل السارمو اهلهال اًثياضمو اهل اًلزانم
 فرع نا ىلا ةعاقلا قياضو ةرخالا ىداجج نم .نينثالا موب يف اهملستف اهبطخ رستو

 يف اهنم جرغف اهداحملال ةيرصملا كاسعلا يف نادمح نب ةلودلا رصان ريمالا لوصو

 ةروهشملا قدتُفلا ةعقو تقفنااو ةلودلا رصان ركب بلح ببهنو ؟ ةئس بجر
 باح ىلا هعمجب دومحم داعف الوذخ امزرنم رصم ىلا هدوعو ةلودلا رصان لالفناو

 ريمالا اعف ةئسلا هلق يفو .اننهف ةرمأ ماقتساو ةلودلا وعم همع لتقو مب لصحو

 ااسارمو اهلغال اًياضمو اهيلع الذان لزي ملو ةبحرلا ةنيدم هدشحو هعمج نميف ةبطع
 ةنسلا نم رفص يف اهب لصحو هيلا تمّلسو اهيف ىمالا لّهست نا ىلا مه



 دع لقا دع

 ةجملا يذ لاله لهاو .ريثكلا قلخلا امهنم لتقو نيموي نيقيرفلا نيب برخلا تدشنو
 امو ىّاغمم زهنب قاوسالا يف رانلا مرضاف ةفيلخلا :مئاقلا راد ةيحات ىلا يريساسفلا لسا
 ةفيلخلا ّقنو ٠ امظعو ةرثك ىصحي ال ام اهنم ببثف ةفيلخلا راد باهتنال سانلا ربعو هيلي

 هيقلو. هسفن يف ةفيلخلل مذاف يريساسفلا رهاظ دق ناكو يبلقصلا ددب نب سنوم ىلا

 ةياد هيدي نيبو اًيكار رادلا نم ةفيلخلا جبرخو تاعفد ضرالا لبقف ليقع ينب ديما شيرق
 هضارع كارتالا ةوسنلق اهتحن ةمامع هسأر ىلعو ةقطنمو ففيسو دوسا ءابق هيلعو ءادوس

 ةمادخ هب قدحاو اهاخدف يبرغلا بناملا يف ةميخ شيرق هل برضو ٠٠٠٠ هيدي نيبو
 هبكو هدي ىلع ةضباق هديو يريساسفلا ةملسم نب مسقلا ابا ءاسؤورلا سيئر ريذولا ىشامو
 ريزولا دقو يرهاطلا ميرملا ىلا اوامحو هعم ةعامجو يناغمادلا ةاضقلا ىضاق ىلع ضيفو

 باطخو ةفياذا عماجبل بطخي' مل ةجما يذ نم رشع عبارلا ةعمملا موي ناك املف ٠ يذاقلاو
 سابعلا ينبأ ةوعدلا تعطقتا مويلا اذه يفو رصم بحاص رصنتسملل عماوملا رئاس يف

 دادغب يف

 ماعلا ةفيلخلا جرخأ ةفرع موي وهو ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا (56) ناك الو .
 تارفلا يف ةثيدحلا يلا ابنمو رابنالا ىلا لمحو هيف ناك يذلا عضوملا نم هللا ىماب

 هسفنب اهنف ةفياخلا ةمدخ يلوتلا وه شراهم ريمالا ةثيدللا بحاص ناكو كانه سلجف

 ءاسورلا سيئر ريزولا روش ةجلسا يذ نم نينثالا موي ناك الو ٠ ةقيرطلا نسح ناكو

 ناسارخو قاطلا بابب باص مث يلرغلا بناملا لاح يف هب فيطو لمج ىلع ةفيلخا ريذو .

 قالو رطنقلا ةؤلجلتل دما همحر تاف عدج ىلع ديدن نم نابالُك هيك ىلع لعجتو ش

 موي تجرخ مث : هللا همحر بيطخلا ركب وبا لاق . هيلع رزق لام ينانمادلا يضاقلا
 داع نا ىلا ةقيدملاب هسبحم يف ةفيلخلا لزب لو دادغب نم 01 ةئس رفص نم فصنلا
 هريسكحو لاني مهرإا هيخاب رفظ نا دعب دادغب ىلا يرلا ةبحان نم كيلوغاط ناطاسلا
 ريفسلا لعجو قارعلا ةبحان ىلا هراد ىلا ةفيلخلا قالطاب اشيرق ريمالا بتاك مث هلتقو

 نمضي نا طرشو فسوي نب دمح نب كلملا دع روصنم ابا كلذ يف كيلرغط نيبو ُهن

 ةفيلخا ىما يف شراهم' كبل رغط بتاكو . هتهجو نع كبل رغط فرص يريساسفلل ةفيلخلا .
 دقو هم ينب نم رفن يف تيركت هب دصقو تارفلا هب ربعو هجرخاف هسحح نم ةجارخإو

 داعف دادغب لصح دق كبلرغط نا فرع قيرطلا عطق املف روزرهشب كبلرغط نا هغلب ٠١
 لالا يف براضم كيارغط همتوو كانه ةفيلخلا ماقاف ناورهنلا لصو ىتح ًاعجار

١ 



 لك راع كح

 كرتو ادت هيخا رثا يف كبل رغط راسو ةعم دشلاو ةدفارلاو ةرزاوملاو هيلع ةدضاعملا

 هتجوزو ناورشونا هسبرو يردنكلا كلملا دمع هريزو نا ريغ تقرفتف هئارو نم هك اسع

 تاصتاو ٠6١ ٠ ةنس لاوش يف ركسعلا نم مبعم يب نم يف دادب اواصو نوتاخ
 اهدلوو نوتاخ ىلع كاذب. ربخلا دروو ناذمه ةبحانب ميهربا هبخاو كيلرغط ءاقلب رامخالا

 ىلا ريسلا ىلع اومزع كلذ دنءف ناذمه يف هرصحو هيلع ربظتسا ميهربا ناو ريزولاو

 اًديدش ايارطضا دادغب ىما برطضا كاذب ربخلا عاش نيحف ناطاسلا داحتال ناذمم
 ريزولا يردنكلا فقوتو ٠ يريساسفلا نالسرا بارتقاب فيجارالا ترثكو اهب نم فاخو

 نع امهقوتل اهنبا فقوتو ب عاشرالاب تّيهو هيلع كلذ نوتاخ تركتاف ريسملا نع
 نم روسملا اعطقو دادغب نم يلرغلا يناجال !ضبنف كبل رفط ناطاسلل داجتالاو ريسما

 لاومالا نم اه ام ىلع اغلا نم نوثاثا ٍِج ناك نم ىلوتساو اهرود فيخأو امهثارو

 ريزولا هحوتو نا ذمه ةيحان ىلا ركسعلا يف نوثاخ تهجوتو حالسلاو ثاثالاو ةعتمالاو

 ريدا درو ةدعّتلا يذ نم سداسلا ةعملا موي ناك املف .زاوهالا قيرط ىلع يردنكلا

 رضحي ملف روصالا عماجم ةعمجلا ةالص ىلا سانلا ىعسو رابنالاب يريساسفلا نالسرا ناب
 يريساسفلا ركسع ركسعلا ىأر ةنا سائلا ملعاو اهنم لزتو ةرانلا يف نوما نذاو مامالا
 يريساسفلا باكصا نم موق تدهاشو عماملا باوبا ىلا اوردابف قيقرلا راد عراش ءازاب

 ريغ نم برا رهظلا دوصنلا عماج يف مويلا ناككملا اذه يف اولص ثحم سانلا نودكسي
 (55') دحالا موي ةودغ يفو يريساسفلا ركسع نم رفن لصو هيلات تبسلا موي يفو ةبطخ

 عمتجاو ةاجد 'ىطاش ىلع هبيراضم برضف دوسلا تابارلا هعمو دادغب يريساسفلا لخد

 رايعلا عمج دق ناكو يريساسفلا ةرفاظم ىلع يلرغلا بناملا لها نم ماوعلاو خركلا لها

 ىلاوت دق دهجو ض يف كاذ ذا سانلاو ةفالخلا راد ببن يف مهعمطاو داسفلا لهاو

 موي لك يف لافتلاو هناكمي يريساسفلا ماقاو تاوقالا زعو رعسلا الغو بدملا مييلع

 هللاب رصنتسملا يعد يفاثلا ةعمملا موي ناك املف ٠ ةلجدب نفسلا يف نيقيرفلا نيب لصّتم

 عرشو «٠ لمعلا ريخ ىلع يح » ناذالا يف ديزو روصتملا عماجم ربنملا ىلع رصم بحاص
 يناثلا ةعمجلا موي رضحو مايا ةيراحملا نع سانلا فدو قاطلا باب دقعب رسمملا هايف
 لوح هللا صصأي مئاقلا ةقملخلا قدنخو ٠ ةفادرلا عمماج يف رصم ب بحاصل يعدف ةب ةرطخا نم

 يذ نم اتش نيئايلل دحالا موي ناك املف ةنيدملا راوسا نمو اه: ثعشت اه مرو هراد

 ةفيلخلا ةبراح ىلا مهب ضونو خركلاو يلبرغلا فاحلا لها يريساسفلا دشح ةدعقلا



 دع ميكس

 رابخالا لت و ٠ رصم ىلا داعو اًلوافم احورجم امزبنم ةلودلا رصان تلفاو مهف اوكنو
 ةّوقو ىريساسفلا نالسرا ثرملا يلا رْفظما (54") روهظب قارعلا ةمحان نم ةرتاوتم
 اوك رزق نيدموملا ريما هللا رماب مئاسقلا مامالا ىلع هرما ةبلغو هتدع ةثكواهتكوك
 مرح نم يالا ذخ أب نا ىلا هرما ىضما ىتح هرش نم مهفوخو هباحصاو هتصاخ نابتماو
 دجحا ركب وبا بيطخلا حرش دقو ٠ هنع عفادي الو هل عنا الو ءاشي ام لعفيو ةفالخلا

 مئاقلا ما لزي ملو : هيف لاق ام دادغب لها رابخا يف هللا همحر يدادغبلا تباث نب يلع نبا

 وهو ٠5١ ةنس يف يريساسفلا نالسرا هيلع ضبق نا ىلا اميقتسم نينمؤوملا ريما هللا ىماب

 كارتالا نايلغلا نم هئارظن مدعل ةنأش لحفتساو هرما مظع كارتالا ناملغلا نم دحاو

 لاومالا ةياج يف هدي دمو لامعالاو دابعلا ىلع ىلوتسا هناالا ةيرالسبفسالاو نيِمّدقملاَ

 نم ديثك ىلع هل يعدو مجعلاو برعلا ةشمتو هزكذ رهقلاب رشنناو هرما ةبيهلاب عاشو
 الو هنود ارما عطقي ه هللا ىماب مئاقلا نكي ملو اهيحاونو ذاوهألابو ةيقارعلا لامملا ربانم

 هيلا كلذ ىهتتاو هنت ثبخو هتديقع ءوس هدنع مص مث هيأرو هنذا دعب اّلا اير يذي
 ىلع مزع دق طساوب هلا هيلا ىهتناو ٠ باتري الو مخلوق يف كلشي ال كلاوتالا نم تاَقث نم

 لاكسم نب دمحم كيلرغط ناطلسلا بتاكتف ةفيلخا ىلع ضيقلاو ةفالخلا راد بهن
 قارعلا ىلا دوعلا ىلع «فشعبي و يريساسفلا لاح ةروص هفرعي يرلا.يحاونب وهو (اذك)

 طساو نم يريساسفلا داعو ٠ هبطخ لاضعإ و هعمط ديازت لبق يجراخلا اذه سما كرادياو

 اممجبف قحسا رادب فورعملا عضوملا ف يلرغلا فاخلاب يهو دادغب يف ةفالخلا راد دصقو

 ىلا ككيلرغط ناطلشلا لصوو ٠ اهيف ام لك ىلع ىلوتساو اهتننبا ضقنو اهقرحاو اهمبنو

 لوصو فرع نيح ةبحرلا ىلا يريساسفلا هجوتو 447 ةنس ناضمر رهش يف دادغب
 هتعاط يف ةنرك هل ذي رصم بحاص هللا ىماب رصنتسملا تاكو تارفلا ىلع كيلرثط
 ريغو كلذ ىلع تداق“ةناو قارعلا يف هل ةوعدلا ةماقا ىلع ةمزعو هتالاوم يف ةصالخاو

 كيلرغط ناطلسلا ماقاو ٠ ةمحرلا ةيالوب هل بتكو لاومالاب هدعاسو هداف هئع زجاع

 (557) اهنم داعو راجنس لهاب غقواو لصوملا ةيحان ىلا اهنم راسو ةلماك ةنس دادغبب

 ميهربا هوخا هعمو نيببصن ىلا اهجوتم اهنم جرخو لصولا ىلا داع مث ةهرب ماقاف دادغب ىلا

 بجوا فلُخ هربا هيخاو كيلرغط ناطلسلا نيب ثدحو ٠5١ ٠ ةئس يف كلذو لاثي
 اا لاني ميهربا بتاك يريساسفلا ناك دقو يرلا ةيحات دصقو يظع شدجم هنع ةلاصفتا

 هدميو هب درفتلاو كلملا يف هعمطيو هبخال نايصعلا ىلع هثعبي كبلرثط ناطلسلا



 ب مل ب

 .هتقلرط تدمحف ةيعرلاو ةيركسعلا يف ةريسلا نسحاو هاوهيو هرثذي امه ىلع ةيالولا روما هل

 لي ذملا اذه ينب' يتلا .٠48 ةنسوىلا ةيالولا يف مايالا هيلع ترمتساو هتلايا تيضتداو
 11 ب هضم كو ايش يسار امم ثداوملا ةقامس تداعو ابيلع

 ةئاعبراو نيعبراو ناك ةنس :

 ماب مئاقلا ماهالا نيب ةلصولا رما داقعناب قارعلا ةمحان نم رامخالا تدرو اهيف (54))

 الوا دقعلا ناكو كيلرغط نيدلاو ايندلا نكر ناطلسلا ىخا دواد كلملا تنب نيبو هللا

 يف هللا رماب مئاقلا ةفيلخا ىلا دقعلا لقن ةافولاب هيلع هللا ىضق املف نيدلا ةريخذ هدلرل
 يرلا ةندم نم ةروك ذا تنبلا تلصوو ةنسلا نم مرحلا نم نيقب عبسل ءاعيرالا موي

 دلأو ةنسللا هذه يفو ٠ ةنسلا نم لوالا عبد رهش نم نيرشعلاو لاثلا يف دادغب ىلا
 يفلاثلا ءاعبرالا ةلبل يف هللا رماب مئاقلا نبا نيدلا ةريخذ نبب هللا دبع هللاب يدتقملا مامالا

 راعسالا ءالغو تاوقالا ةأب رصم نم رابخالا تدرو اهبفو ٠ ةنسلا نم ىلوالا ىدامح نم

 هب تباط ام هدوجوو توقلا نم رهظف ليسنلا ةدابذ ناوا ىلا كلذ ْ رمالا دادتشاو

 لاوحالا هعم تحاصو سوفنلا

 ةئاعبراو نيعبراو عست ةَنَس

 ةلودلا زعم نم بلح ةعاق ةلودلا نيكم ريمالا ملتي رابخالا تدرو ةنسلا هذه يف

 بطخي نينس عبرا ةدم اهب ماقاو اهنم ةدعقلا يذ نم نيب ثلثل سمخلا يف اهيف لصحو

 دمحا نب باهولا دبع نيسحلا وبا يضاقلا يفوت اهفو .رصم بحاص هللاب رصتتسملل اهيف

 نوره نبا

 ةئاعبراو نيسمح ةنس

 نسما نب نيسللا دمحب وبا نيدجملا وذ اهفمسو ةلودلا رصان ريمالا لصو اه

 ١ بجر نم فصنلا نينثالا موب يف ىلوا دعب ةمناث ةعذد الع لاو قشمح ىلا:نادمح نبا

 رصعي ةرضلا نم رمالا هيلع درو نا ىلا اهلاوما حجرختسيو اهناوحا سوس ماقاو اهنم

 عيبد رهش نم رشع سداسلا يف ركسعلا يف اهيلا هجاوتف بلح ىلا ركسملا يف ريسملاب
 موي يف بلح رهاظب قديّتُملا ةعقوب ةفورعملا ةروهشملا ةعقولا تقف او 40 ةنس لوالا
 برعلا عيمج نيبو هركسعو روكذملا ةلودلا رصان نيب ةنسلا نم نابعش لبتسم نينثالا

 مهيلع اولوتساو ةلودلا رصان ١١ ركسع برعلا ترسكف مهلا مضنا نمو نييبالكلا

 ةريكح :لصالا يفو ١(



 دهس مله

 ةماععو اناسليطو اًنقيبد اصيقو اًقاطو اصق ةلالغ تناك ةرخاف ملغ ++ ةئس ةدعقلا يذ

 ةس*ج هيدي نيب داقو لاقثم فلا هنزو بهذ نم نع عئار سرف ىلع هلّيحو اصق

 دازو اًفانصا اب ايث اطغس نوسحخ هعم لمحو ةضفو بهذ فكارب الغبو اسرف نيرشعو
 يلو ءاشناب ديلقتلا لح هل بتُكو مه قيلت اًءاخ هدالوا ىلع علخو هباقلاو هتوعن يف
 امو هنأر داجاو هثارطاو هضيرقتو هفصو ناسحا ف غلابو ناراخ نب 539 يلا ةلودلا

 نيب هللاب رصاتسملا ةرضحب 'ىرقو هنابتجاو ةرازولل هئافطصا (58") نم يأرا هاضتقا

 ريبدتلا يف نم ناك ام ىلع ةباتم ماكألا اذه نا ليقو هداتجا هوجوو همدخو هداوق

 تيتشتو مهرش بابسا مسحو مهيف ةياكتلاو مهلف يف ةرق ينب نم نيدسفملا برعلا ىلع
 وا كون ل يا : لمسلا دعب روكذملا ليسو ةحسنو مبلمش

 قشمدل يرصنتسملا قفر ةيالو

 يا ةنس يف

 موي يف اهيلع املاو قشمد ىلا يرصتتسلا قفر ءارمالا ريما ةلودلا ةدع ريمالا لصو

 ددعلا نم ةرفاو .ةورثو لاجرلا نم ةرفاو ةدع يف؛؛ ١ ةنس مرحْلا نم رشع يناثلا سيمخلا

 رومالا يف ردصيو دقسيو ليو يهنيو اهيف رعأي ةدم اهب ماقاو ةيالولاب ةّلجس ئرقو لالاو
 نم ةيرصتتسملا ءارالا ةتضنقا رمال ىلح ىلا هريسمب رصم نمرمألا هلصَو نو | ١

 ةنسلا نم ريب ٠0

 مامالا ةدع دب وما ريمالا ةيالو

 قفر سمالا دعب 4١ ةئس يف

 نب ةردمح نيتسائرلا وذ ةلودلا نيعم كلما ىفطصم مامالا د ديلا ريمالا لصو

 ةئس بجر لهتسم يف اهيلع ايلاو قشمد ىلا حلفم نب نيسح نب ةلودلا بضع ريمألا

 ىكّساملا نسح نب نيساا دمحم وبا نيتيافكلا وذ ةلودلا ديدس هعم ليحف ؛؟١

 هللا همّلس » هل ءاعدلاو ةيالولا روشنم ئرقو هجارخو هبرح ةعيج ماشلا يف اًرظأ
 تماقتساو ةالولا ةداع ىلع يعنيو اهيف سمأب 6؟ ةئس يف ةيالولا مّلستف « هظفحو

 مو



 ا 1

 يفو٠ 407 ةنس نابعُش يف هيبا دعب هل ةعببلا تذخاو نارهشو نينس عبس هرحمو

 تيلغو دانحالاو ةبركسعلا هوحوو داوقلا رباكاو نادمح ىنب نم نثفلا ترأث همايا

 ميبطاو هرصق يف رصمثو لامتالا تّلتخاو لاوحالا تبرطضاو تاوقالا تّلقو راعسالا
 شويملا ريما ىعدتسا نا ىلا لاملا هذه ىلع رمالا لزي لو هرما فعضا هعلخ يف

 رصعع ديبدتلاو ةرازولا ىلع ىلوتساف 418 ةنس يف رصم ىلا ءاكع نم يلامملا ردب
 ءامهدلا تنكسو رومالا تدّهَتو داسفلا يبلاطو دانجالاو نيمدقملا نم لتق نم لثقو
 لزي مو نيدبعلا يف بركرلا اّلا ما الو "يعن هل قبي ملو رصقلا هللاب رصنتسملا مزلاو

 هاشنهاش مسقلا وبا لضفالا هدلو هناك يصتناو شومملا ريما يفوت نا ىلا كلذك

 قشمدل يرصنتسملا يباقصلا قراط دئاقلا ةنالو

 ٠:« ةنس يف

 اهياع املاو قشمد ىلا يرصنتسملا قراط اهمراصو ةلودلا ءاهب ريمالا لصو (58)

 هللا ُهمَّلس » هل هل ءاعدلاو هتالو لجس 'ىرقو 6 ةئبس بجر لهتسم ةعمملا موب يف

 هذ مدقملا يلاولا نادمح نب ةلودلا رصان ريمالا ىلع ضيقلا عشو هلوخد دنعو » هظفحو

 رصم ةيحان نم رامخالا تدروو . اهيف رعأ ةيالولا قراط ريمالا مّلسِتو رصم ىلاريسو

 هراد يف هللاب رصتتسملا ريزو يئارجرللا دمحا نب يلع مساقلا يلا ريزولا ةافوب 455 ةئس يف

 هللاب رصنتسملا هيلع ىَلصو ءاتستسالا ةّلعب ناضمر رهش نم سداسلا ءاعبرالا راه رخا
 يعالفلا فسوي نب ةقدص رصن وبا ريزولا هناكم دقو ةرازولا راد يف نفذو رصقلا يف
 يلع يلا ىلع ضبقو ةيدالا نم ناضمر رهش نم رشع يداحلا ءاثلثلا موي يف هيلع علخو

 يف ىعسو دونبلا ةنازخ ىلا هلمحو دمحا نب لع مدننا: ولا بحاضص يرانالا نبا

 فسوي نب ةقدص رصن يلا ريزولا ىلع ضبقو لدقلا الا ىضم امو نع دا

 3 ةنس ا نم سماخلا نينثالا موي يف دونبلا ةنازخ ىلا لمحو يعدل

 ىف هعم نفد هنا لبقو يرابنالا نبا هيف لتق يذلا ناككلا يف نينثالا موي 20 لتقو

 هيلع ضقو ىئارجرللا دمحا نب ىلع ريزولا ىخا نبا تاكربلا وبا ةرازولا يف رظنو هربق
 قي تاما نا ىلا رومالا ترتقوا ١+ ةئس لا اشي نم ةئاطنلا نينئالا موي ةليل يف كلذ دعب

 نم رامخالا تدروو ٠ يروزايلا نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم يلا ةاضقلا يضاقل ةرازولا

 نم معبأ ف يردزايلا دمحم يللا ةاضقلا يضاف هايزو ىلع علخ هللا رصتتسملا ناب رصم

 ب ا ان اعرت



 ملا ل

 قيرطلا نع تجرفا .و ٠ هلفاك ىلا لوفكتملاو هلماح ىلا 'بعلاو هلماع ىلا حرلا ةجاج ٠
 يار لبمجي تكي هللاو كادع اف هل ارابكا اهماتم كودعي نا تدهتجاو كاوسل اهلا ٠

 اي كناق هعتعو كالو كدّلق ام ىلع ةنوعملاب كالوتو كادعو كتدّسح نيئماوملا ريما

 كراثياو كعانطصا يف لبق نم هل راخ يك كرازيتسا يف هل ريذيو كئانغو كتيافكتب ةعتما
 نم تاخ ةلبل ةرشع يتنثال ةعمجلا موب بتكو هللا ةحرو كيلع مالسلاو همركو هع ْ 1

 4١14 ةنس ةجحلا يذ

 صرع ةدلس يف قدمت نادمح نب نيسحلا نب نسحلا دمحم يلا
 د

 وذ اهنيسو ةلودلا رصان رَّمظلا ديمالا لصو يربزدلا نيكتشونا شومملا ريما دعب ا
 ةرخالا ىدامج يف اهيلع لاو قشمد ىلا نادمح نب, نيسملا نب نسحلا دمحم وبا نيدحلا 1

 هف هل ءاعدلاو هباقلاب ةيالولاب هاجس ىرقو هنم رششع سداسلا ءاعبرالا مون يف "9 ةنس |

 نب ةزم يلعي وبا نيّبلاطلا بيقت ةلودلا رخخ فيرشلا همه لصوو.« هلشنحو هللا يآ

 نب, يلع نب دمحم نب يلع نب نملحا يبا نب, نيسللا نب نسما نب سابعلا نب نيسللا 1 ٠
 ربصم نم لضو ,نا ىلا اها اًرما ةنالولا يف ماقاف مالسلا هيلع قدابصلا رفعج نب لينسلا|

 :6- ةنس' بجر لهتسم ةعجلا موي يف رصم ىلا همم هرّيسو قش لإ 00١
 ايندلا نكر ناطلسلا ةيار روهظب قارعلا ةمخان نم رامخالا تدرو ”1 ةنس يفو (52 0

 مهتود ءادتإاو كارثالا ةكوش ةوقو قجاس نب ليئاكمم نب دمح كاباريط ناكل

 .امارماو اهمدقم لاوحا بارطضاو ةيبموبلا ةلودلا ناكرا فعضو لامعالا ىلع مث :

 يبا هللا نيد زازءال رهاظلا مامالا ةافوب رصم ةحان نم رامخالا تدرو 17 ةئس يفر ١

 +57 ةنس نابعش نم فصنلا دحالا ةليل يف ءاتستسالاب هللا رماب كالا نب يلع نب

 سمح همايا ةدمو 56 ةنس نابطمر رهس يف ةرهاقلاب هدلومو ةئس نوثلثو نائنثا هر رقد

 مامالا رصتني نئملاو دوجلا يذ رصنب » هتاخ شقنو مايا ةس#“و رهشا ةبناثو ة ةنس 5 :

 ةذللاب ”لغاشتم هلا الا ةبعءرلل اًمدنم ةسايسلا ع نسح ةيبلا ليج ناكل ل

 ةسامسو لاومالا ظفحو لامعلا ريبدتَو لاعالا حالصا يف دمشتعم ةحارلاو ةعدلل ب
 هتيافك ىلا هنوكسل ينارجج را دقمحا نب يلع مساقلا يببا ريزولا ىلع داليلا ةرايعو دان 0

 نينماوملا ريما هللاب رصئتسملا دعم مث وبا هدلو هدعب رمالا ىلوت مث: هتضينو هئانغب و

 م
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 دس ميال دس

 كاما ىلا اًضيوفت فرصلاو فيرصتلاو طحلاو تاشالاو طسلاو ضيقلاو ضقنلاو

 كلثاب . امدلعو بايترا اهب مليال ىتلا كنقث ىلا نوكسو باعه اهيف حدقي ال يتلا

 ريمال ةحصانملا يف كذخأت الو مواقم لك امييف قوفت .مزحو ملع نع ردصتو دروت

 ةجج هياعو ةركذت هل نوكيل كريغ هب يصاوي ام عيمجو منال ةمول ل طايثحالاو نينمؤلا
 ىلع كفوقو عم جاتحت الو فيرعتلا نع كتفرعم طرفب ينغت كنال كعم ةنخ» مهتم ويف

 رظنلا نسحب رمالا كيلع دكوي نينمؤملا ديما نا ريغ فيقوت ىلا هب كملعو باوصلا
 مهلاوحا حالصب دوعي ام ىلع رقوتي ناو مهيف هللا كراب مهصاقو مهيناد هتلود لاجرا
 لقاعمو مالسالا بئاتكا وئاك ذا مهروما ماظتناو مهرودص حارشناو مهلاما حاسفناو

 كرظن ليمجم مهلاوحا نسحت ىتح ماعنالاو ناسحالاب نيفوفحلا نينموملا ديما راصناو ماثالا
 نم مهرعاف ةلودلا لامتاو ةرضملاب اياعرلا كلذكو كرثا نسب مهيف رثالا ءوس لوزيز

 هتنفلا نف مف ةيالولا : ةراخ فشتست ناب كرمأب تيما ل ةنع لوؤسملاو هب رينا

 مسحو هفرصب 07 (مولظ ةالولا نم ةتفداص نمو هتقصنب تروا اموللتنم ةيغرلا نه

 ريما ماقا .دقف لاهعلاو نيواودلا ةالو نم لاومالا يف نورظانلا اماف ٠ هترعمو هتارضم
 هماع قفني الو عماطملا هبيطت الو عناصي ال ءاودالاب أمط ءاكزلا قنملا كنم ميياع نيئماوملا

 ىنْخي الو حصانلا ةقثثلا هيدل فاخي ال هنا اك قراسلا نوونلا هنم مصتمي الو قفانما
 هسفن لمحي نا ىلا فرصتملا وعدي يذلاو حداكتلا دهتجملا هتمدخ يف نيمالا هت داع

 وا كلذ ىلا هرطضت ةجاح اما نيرما دحا ءاشترالاو راجتحالا يف ءاركتلا ةطخلا ىلع

 نم هءرب نوجارلا اجرو ُهَتقاذ ةمدخلا قزر دس اجاتحم ناك ناف كلاهما هدروت ةلاهج
 ا الو هيلع مدقا ام ىلع يلابي ال لهاملاف الهاج ناك ناو ةتقافاو فافسالا ضرم

 00 كفك ادبا هسفن تناك نيمسلا نيذه عمج نمو هلا هرما ريصي ام ةمقاع يف

 ىرثا الو فكعو هزات نم برت ' الف فت الو لقثت هتأطوو فنكتالو البخت

 ام ىلع نينمؤملا ريما كديزتسي (527) امو . فساو بسكتملا 'يلدب هسفنا يضر نم
 دراشلا ةءافتساو دناعملا حالصتساو دسافلا حالصا يف داهتجالاو ينآتلا نسح نم كدنع
 ٠ هتمعن لضف نم ةمدخلا قوقح ال بجوت ام ةلودلا لاجر ءاطعاو هئعاط ىلا ةيصعملاب

 اذاذلا ىلأ لضرو برثلاو قرتشملا يف هنددع ناوي الوخيشلاذ ددنمب لوقي .نيتباوملا ديماو
 ملو قافتالاو ظحلاب كلذ هل أت اها كابق ةراززلا مسا هيلع عقو نم رثكأ نا برقالاو

 كيلا تجاتحا ابنال قاقحتساو باجيتساب الا اهرما كب قدعيو كيلع اهمسا عقوي
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 مايل 7

 ملك ن اكل هرهاظيو هرما ىلع هتتاكي ريهظو ريزو نع دابعلا ةاعر نم دحا ىنغتسا ولو

 هلالج لج هن نب نكي او ًاينغتسم هنع نيمالا يوتلا وهو هيلع هللا ىلص ىسوم هللا

 يللاسا نم "دع للحاو يرمأ يل زَشيو يردص يل حرش, بر» لاق دقو ًانعدتسم' ًانلاط

 يف ةكرشاو يرَرَأ هب ددّشا يخا نوره ( 51 | يلهأ نم اريزو يل لعجاو يلوق اوبهقفي

 دعو ابدع ةبافكلاو ةنامالاب عك كفا ال « ًريثك كو ذنو اريثك كحّسن يك يرعا

 مهتاجرد توا مهتاقبط فاللتخا ىلع باتكلا اكو اندقنإ ةءاردلاو ةفرعملا لها

 ءانعلا يف مدقتلاب كلا نودهشيو ةباصالا يف كب نودتقيو ةباتكلا يف كسلا نوملسي

 نع طاطخالا ندركاش الو ءايلظلا ةلمللا يف مجاب سلا ءادتها كملجن نودتبيو

 اليخ الا نيعمجا سانلا نم دا كلذ 34 ' الو عافترالا ف اهتوافنل لضفلا يف كتجرد

 ةسائرلا تاودال كلاريكتساو ةساسلاب كل القتسا نم هرقل اده عامجالا عوقو

 راما يار ةكربلاو نميلا ومس نم كتطاسو نمو أ امو 36 رومأ كريب دتو

 صاخب ءافطصالا لزاتم ىلعا كلزتيو هترازو رم كيفكتسي نا هقمفوت هللابو نيئمؤوملا

 دحال نكي مل ايونت كلمساب هونيو هتمركت ماتب ءافكالا عينج ىلع كعفريو هَنرْلا
 اذه دكَوو ءاعالا لمح ىلع هل كترزاومل ريزولاب كاّمسف هتلود يف ءارهظلا نم كلم
 زعا تثك ذا هتصلاخو نيئمئوملا ريما ينصب كلذ زّرعو ءارزولا لجا كنال لجالاب مسالا

 كلب هللا هعتي ناب كل اعدو ءايلعلا يف كلب اًقيسست ةينكتتلاب كفرشو ءايفصالاو ءاصلخلا

 نيئمؤملا ريم ينص .لجالا ريزولا تناف ءامسلا بر كف هدي ءاعد كدضعيو كديويو

 رماو ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هبتي هللا لضف كلذ ميسحلا نلأ وحملا ةتصااخو
 مسرو بت اكتو كسفن نع اه بتكتو سطاخت و ءامسالا هذهب ىعدت” ناب نينمأوملا ريما

 رارقتسالا توش تشيل تايتاكلا بورض يف هتاّبثاو تارواحملا م يرجي اهف كلذ 5و

 كل نينمأوملا ريما زيت ىلع ىلاعتو كرات هللا دمحاف راهنلاو يلامللا رم ىلع همسو ىقميو

 هتمدخ يف دمحلا كننس ىلع رجاو هصاوخ لام ىلعا كايا هلالجاو هصاصتخاو هني رشتب

 هنب طيسولا كلعجو هترازو رما كيلا ضوف دق ناكذا هتحصانم يف ديشرلا كهذمو

 هتعرو هديببع رئاسو هنيواود باكو هتكلمم لامعا ةالوو هتوعد راصناو هثايلوا نيبو

 يف نيدمْرلا ريما نع عيقوتلل هصنت نم عسبقوت ىضماو ؟) اًدعبو ابرقو ابرغو ًاقرُش
 (51) ماربالاو دقعلاو لملا ةمّزا كب طانو قالطالاو باجيالاو قافثالاو جارخألا

 )١ نم. اعل, 14-26 ») اًبرقو يرق: لصالا يفو
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 0 هدلوم ناكو بوثو هصنم ىلا عجل نا 7 الو هبيغ يف ”راتسمو بوي نا

 رشع هرمو رمالا لوو مالو ةعس لوالا عسر رهُس نم نب.رشعلاو يدلاثلا سيمخلا ةليل

 لا 3 كاوشا غرم لوالا رشعلا يف دقو مايا ةتيمأإ هسا ةتسو نيس

 هلالا رصنب د0 هتاخأ ششنو ماياو نارهشو ةئس نورشعو سمح همايا دمع ةفم نوتلكو

 0000 ءامدلل اكاًفس بلقلا يساق عبطلا ظيلغ ناكو « يلع وبا مامالا رصتني يلعلا

 حصأت واعر ةمزح ىلع ظفاح ريغ لثقلا ىلع مادقالاو فرجعتلا ديدش ةسايسلا مومدم

 تذغأو هللا زازعال رهاظلا يلع نسهلا وبا هدلو هدعب رمالا يف ماقو٠ حصانم ب ليام الو

 اهلنم دعب رومالا تماقتساو ١ ةنس رم رخل اذهج مهي هبا ذب [56 )ةمالا

 اهنع روفنلا دعب ةسايسلا تدضتداو امهنق دعب ةراسلا تنسحو اهلجو دعب سوفنلا ت ثنمأو

 ريما يفص ريزولا ىلا اهنم ثّعْشَت ام و لاوحالا ديدستو اهيف رظنلاو لامعالا ريبدت درو

 نم دلقتلاب لجسلا ل بتكو ينارجرملا دمحا نب يلع مساقلا يلا هتصلاخو نينمؤملا

 نيمدقملاو دار وقلا ىلع رايضكا زق ءاشنالا يلوتم ناريخ نب يلع يللا ةلودلا يلو ءاشنا

 هركذب نسلالا قلطم هلل دمحلاف دعب اما: ةمسلا دعب هتخسنو 418 ةنس ةجحلا يذ يف

 لوّلتلاب دمحتسا يذلا هرماو هتدارا مكح ىلع ومالا فرصمو هركتشب معنلا لزجو
 ءارهظلا نع ىنغتساو ءامسلاو ضرالا توككلم كلمو ءانسلاو ةمكحلاب دّحتو ءاعنلاو

 يدياب ةرهظم ,ةعوفرم ةمركم فحص يف مهل هتركذت لءج ناب هدابع مركاو ءارزولاو
 مل ام ناسنالا ملع ملقلاب ملعو معناو نسحاف هل رظن نم ناحبسف ةَزَرْب مارك ةرفس

 ةنامالا فرشب .صصختم ركشلاو دمحلا يف صلخم دن نينمؤملا ريما هدمجي ملعي

 هيلع لزن يذلا دمحم هن ىلع ةالصلا يف ىلاعت هللا بغريو رمالاو ىهنلا ذافنو
 بفختتثاو اًريصن اًناطاس هيدل نم هل لجو ناهإلا هب زعو اريذن نيملاعلل نوكسل ناقرفلا

 اًريهظو ل ادعم ايندلاو نيردلا رما ىلع هراصو اًريزوو عب نينماوملا ريما الع انابا

 قحا ناو. اريثك امئاد امالس امهتلالس نم ةئكازلا ةرتعلا ىلع ملسو امهيلع هللا ىَّلص

 اهزييَمو لاومالا ظفلل بصنو ةرافسلا رما هبلا دنساو ةرازولا يف يل لوع نم

 ا [ظيفح ناك نم اهريغصو اهرييك لاجرلا فلاوط ةلاباو اهريبدتو لامعالا ةسامسو

 لاق كاذلو ريبدتلاو ةسايسلا يراجمب اميلع روهمملا حلاصمب امووق رومالا نم ظفحتسي

 )١ < مهبلع ظيفح يفا ضرالا نئازخ ىلع ىنلعجأ » مالسلا هيلع قيدصلا فسوي
 )١) لان. 2, 26-4



 كا

 ةعلقب هفلخ يذلا لاملا ركذو ةفرعملاو ءاكذلاو ةفصنلاو لدعلاو ةريسلا نسح يف ةدومحم

 زاد كلا ةئانن تالنلا.ةميقو نضورعلاو تالآلا "ئس زان كلا اناث هتافو دعب بلح
 راند فلا نوسحخ راجتلا عم هل ناكو زانيد فلا اتئام نيطسلفو قشمد نم هل ذْخَأو
 تنب نم هللا ةمه دالوالا نم فلخو ءراثد فلا اثئام ق قشمدب رصقلا نم هل بهو

 تانب عبراو ةنسو نارهش هلو هوباو موي نوعبرا هرمعو هما تثام ناّسح نب بهو

 نب عفار ةلودلا زيزع تنب نم ةنباو يكانجبلا ةلودلا ماسح ريمالا تنب نم نهادحا

 ةرضملا ىلا لمح“ هناف هللا ةه اماف رصقلا يف امههو نيتيراج نم ناتنباو ليللا يلا

 تنبلاو تاف هسرف نع طقسو نيئس تس شاعو همالغ ةلودلا يضر هلفكو اهب مركاو

 عفار تنب نم تنبلاو نيتليضفلا وذ ةلودلا مراص ديمالا اهجّوزت ةلودلا ماسح تنب نم
 شوبملا ريما لقن 464 ةنس يف ةرضملا تأر مث . بالكي نب نم اهلاوخا ةّلح ىلا تاقث

 ناكو لحاسلا قيرط ىلع توبات يف هلقنب ترماف سدقللا تيب هتبرت ىلا بيل هت

 ةعنلح اباينتث ةرضحلا تجرخاو اًدوهشم موب هلوصو ناك اّلا ردلب رع امو ةميخب طي

 هلفدو هئيفكت لود نا يفوكلا نبا ةلودلا ريثا (507) فيرشلا ترماو |ريثكابطو ظ

 يدونف هباقلاب يداني ناو هتزنانج فالخ ىثلاو ىفحتلاب هنالغ نم ةلمرلاب نمرعألا ناو

 الو هكلم لوزي ال نم ناحبسف هدالوا عم سدقملا تبب يف هل يتلا ةبرقلا يف نفذو اهب

 ىبقعلا يف تائيسلا:نعو ناسحالاب ةيبسلا ثاسحا نه قزلجلل هينا, ل
 يحرلا روفغلا لايكتلاو لالحلا وذ لآالاو

 ةظافاو ءامدلا كفس نم هيكترا امو سانلا فسع يف هللا رماب السا رما داز الو

 داوقلاو ءارزولا نم نيمدقملاب كدتفلاو لاّمعلاو رابكتاب كتفلاو لاومالا ذخاو سوفنلا .

 هنم هصاوخو همدخ فوخ دازو دادسلاو ةسايسلا نسح نع لدعو دائجالا رباكاو '

 هذه هللاب زيزعلا تنب كلملا تس هتخا ىلا هوجولاو نومّدقملا اكّشو هلعف نم اوشحوتساو

 ةقيت>حو هوكش ام ةحصب تفرتعاو هوربكا ام تربكاو هوركتا ام تركتاف لاوحالا

 دن و هرماو هروما يف رظناا لامحاو ا فك يف ريبدتلا نايل م,ةدعوو هوهرك اه

 يف يأرلا تامعاو همدسعب هاذا فكو هكالها ىلع لمعلا اّلا ها اهب مسي ةيح بف
 اهتليتهاف ةيداب ةرعلاو اهتردتباف ةَهستم ةصرفلا تدجو نا ىلا سفنلا يف هتارساو كلذ

 نا ىلا هرما ىفخاو هيلع ىلاف هتاظم ىفخاو هدصاقم ضعب يف هلاتغا نم هل تيأدو
 دب الو هرس يف ”فئاغ هنا بهدذملا يف نولاغملا لاقو 4١. ةنس نم رحنلا دبع يف رهظ



 ا نيدلاو » ىلاعت هللا لوق رك ةلودلا ءادعال هتدهاحو هتحصت دقي هةمدخ

 بونذب فرت ' كلذ عم وهو ١١ « محلب حلصيو ميدهيس مهلاعأ لصي 0 هللا ليبس

 نؤرخاو » نيلسرملا ديس ىلع نيدملا هباتك يف هللا لّزن ام !'وكاذ اهاثا ام ءاساو اهاثج ام
 7 99 ىدع 58 مب ض ”رزوفغ هللا نإ بوني نا هللا ىنع اًيس رخاو اطاص اللمع اوطلخ مهيونذب اوفرتعا

 مييفد ممالا عيبجل ةماركلاو وفعلا تنب لها نينماوملا ريما نع هللا افع فل حر

 ؟)«ميكت هللا رفعي نأ نون الأ اوحفصملو اوفعيلو » ىلاعت هللا لاق مككطلاو تايالا تاز

 جورب يف تنك ل » لق ىلاعت هلوقل هيلاوم تاوطس نم هبجني بلح ىلا دبعلا يسم سيلو
 هفارتعاو هلصوت دعب هنكل مهتعجاضم ىلا لتقلا مهيلع بتم نيذلاو 4١ ةدشم

 لبق نم مالا هللو هتبانا يف هرذع ديهتو هتبوت لومق وجري هلصنتو هب ونذو هرئارجب
 ىلاعت لاقذ موسقنا ىلع نيفرسملا هللا دعو دّقف دحو لوق لكيف نينماوملا ريمالو دعب نمو

 بونذلا رفغي هللا نا هللا ةمحر نم اوطنقت ال ماين قع اوفر نيذلا يدابعاب لق »

 ةراك يف دبعلا نع ةرهطملا ةرضحلا ىلا يقر ام اماؤ 0) © يحرلا روفغلا ره هلا اًميح

  كمثع اندلا يف هيلع امو دجسعلاو نيجللا بح ف مدآ دلو عابط كلذف ابعجو لاومالا

 يف داهجلل ةدعم ابنكت ةباقم وا ةرئاكم وا ةمواقم وا ةداضمل كاذ نوكي نا هللاب ذوعن
 لثا هلو ىلاعت لوقي ذا نيصلخملا هئانلوا (49ز) ةرصن يف ةلوذسمو نيئمؤلا ريما ءادعا

 هللا ودع هب نوبهرت !ليبلل طابر نمو ةيغ نيف متعطتسا ام مه اودعأو » ىلعالا

 نامزلا ماما ةعاطب طونم هدجوف ميظعلا نآرقلا دسعلا ىلع ئرق“ دقلو 1) « وتدعو

 ناندلا كلملا لوقل !رركحم ناودعلاو ةءاسالا لها نع نارفغلاو وفعلا ىلو وهو

 باوكملا وه كفناو ٠ ,7) « نيدسمملا يي هللاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو م

 ءاعبرالا موي يف بلح ةعلق ىلا كلذ بيقع علطو هماركأ دعب لصاولا لوسرلا ةبحص

 تدتشاو ربظلا ةالص تقو همسج رعشقاو ةعمملا لل تابو ىلوالا ىدانمج نم نولخ رشعل

 بطت مل رضح اًلف الهس» هل فصوف هلاح هل خرشو بلح نم ادبط رضحاف ىلا هب

 ثلثلا يف هب ىضقو هقلق دازو ىنميلا هلجرو ىنميلا هدي يف جلاف هقلو هبرشل هسفن
 رامخا هلو. 1557 ةنس ىلوالا ىدامح نم تاخ هليل ةرشع عبرال دحالا ةلبل نم ريخالا
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 لج لوب ثيح نايفطلا يف دادزاو ىدتعاو ىهنب ل نوراق ةصق يف ميحرلا كلا
 امو هللا .نود نم ةنورصنب رةئف نم هل ناك ايف « ضرالا هرادبو هب انفسخف » : العو

 ةوادعلا اهل اوصصنو ةلودلا اوداع نيذلا ةبضاملا ممالا تأر اما )١ نيرصتنملا نم ناك

 هللا لاق نوكحابلا اهيلعرثكو نونكأسلا اهيف لق فك مهرايد ىلا رظنا ةديدشلا
 'لغتشاف ؟) نوملعي .موقل ةيآل كلذ يف نإ «اوملظ اب ةيواح مهتويب كلتف» :ىللاعت
 برو نيقرشملا بر يف ركتفاو نيدقرفلا باسح يف كرطخ نعو نيعلا حالصا نع
 هانيدهو نيتفشو اناسلو نينيع هل لمت ملأ » : هلالج لج لوقي ثيح نيبرغلا
 ءايدنالا متاخ ىلع لزن يذلا ىلعالا هللا باتكب نينماوملا ريما فرع دقو ” ) «نيدجنلا

 لمتشا ام عمس الف ؟ ) «نوبلقني باقئم يا اوملظ نيذلا ملعيسو » :لوقي ثيح

 قاضو هيلع رمالا مظع فيوختلاو تايالاب ظعولاو راكنالا نم لجسلا اذه هيلع
 نظ امن لصنتلاو تّطلتلاب تاولللا :ةداعا باوصلا نم ىأرواهق ةسلا 0

 ناسحالا نم اًميدحو اًمدق هلمش امب فارتءالاو لاقلا يف قفرتلاو راذتعالاو هب
 ةيمطافلا ةيمامالاو ةيولعلا ةلودلا دنع ىتك : ةمسلا دعب تكف لاضفالاو

 اهيلا 'ىّبتم وهو ابافكب ةظونم ةمعنو ابلظ تحت .ةمالس نع ةّيدهلل ةفالخلاو
 نوكي نا لضنتم نينملا ديما وفعب دب ال ةقهرلا هتئاساو ةقوأا هبونذ نم
 اهمركي ”دئاع اهنقتحا ,ةبانج الو اهفرتقا ةءاسا ديغ نع نينذملا نيمرجاا لمح يف

 عرضتو ءاجرو فوخ تحن وهو ه) « نيرباصلا رّشبو » ىلاعت هلوتل اهمكتحل رباص

 نمو ابتعفر دعب رو انما دعب تفاخو:اهزع نمي (497) هسنن كلذ دق
 ديعلاو ”ه«تاططح نأ ةعفر ياو 1 50 ياو اه نم ل ىف هللا للضي

 هعورف تمسو هتموُرأ تباطو هتبصن تأزف خذبو لاط اهردحيو خيمش اهرثنب '
 اهعرفو تبث ابلصأ ةبتط ةرجشك ةّيط ٌةملك اثم هللابرتكو»ىلاعت الو ١

 ثعحبقو هلاح ةلودلا:تركتا املف:“) اهير:نذاب ريح لك اهلسحأ قت | 0

 ٍةملك لثم راما كلملا لوقكر اصف راثكآلا دعب ّلقو راصنالا هاذخ هيلع ترداو كاعْف
 ديك وب لسو تي دبعلا نا ديغ رارق نم الام ضرالا قوف نم تنتج ةثلبخ ٍةرجشك ةثيخ

 ١١ حس.اكاكالالل, 81. ») جنع.اعاكالآ] ركز. س) سم3. 8.
 4٠ 00م 11 ا/2286,,1.+ )٠. نع 11.4100 ى) 021

 ؟) )نع 3117, 29-30
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 نم نولخ عبرال نيئثالا موي يف اهلخدو بلح ىلا لصوو رصقلا يف ام ببنب ناملغلا

 رصم نم نيلصاولا هتنباو هتجوزب عمتجاو ةلودلا دعس راد يف لزنو رخالا عير رهش

 نع قش.مد ىلا رصم نم لجس لوصو هغلبو ٠ همسج هيلع حصو بارشلا مزالو
 | تايب رضاملا ملع دق هناف دعب اما: هيف لاقي دبنملا ىلع ىرق ةرضحلا
 يك احا م نب ربزدل اكوام ناك هناو نئاخا يربزدلا نيكتشونا لاح يداعماو
 ىلا هرما ىهتنا نإ ىلا بتارملا ىلا هلقنف هللا رماب ماا نينموملا ريما ىلا هادهاو
 ام ريغي ال هللا نا ىلاعت هلوتل هتمعن ىلاعت ا ا لا ام

 قلقو هتوعن طاقال هردص قاضو هيلع رمالا اذه ق قشف ١)مهسفناب ام اوريغي ىتح موق

 نع لجسلا هلصو مث ١ دوعلا ىلع (مزاع ناك دقو قشمد ىلا دوعلا نم سياو كلذل

 مامالا هبلوو هللا دبع نم ميحرلا نمح نمحرلا هللا مسي: : هتخسن برعلا ضعب ةيحص ةرضملا

 ٠ يمليدلا مينوا نب ربزد ىلوم نيكتشونا ىلا نينموملا ريما هللاب رصنتسملا مت يلا دعم
 اوريغي ىتح موقب ام اديغم كي مل ةغلابلا هتئثشمو ةلداعلا هتمضقب هللا ناف دعب ما

 ١١ لاو نم هنود نم مه امو هل درع الف اهون رموقب هللا دارا اذاو مهسَقأ ام

 لولملا ماتم كلذب تبجوتساو كسماو كموي يف كسفن ىلع تمرجا كنا ام عم

 تنفلاخ امدنع هباقع ليبدو تفزتسا“ امدنع هللا ثاذعإ' لات الف كَم "َقَم

 دا ةفايو )١ اديور ميلبمأ نيرفاكلا لّهف لوقعلا ىوذل ًايطاخ لوش ىلاعت هللا ناف

 راكبو نيد مايالا ككل يغب اماو كلجا عاطقناو كلما نبل ليلا كريسع تددج

 ناو اهقوف اف ة ةضوعب 0 تا نا ىبحتسي ال هللا نا مقنلا كب لكحو مدنلا كل

 ريثكح هاوام ريزغ حبفأ جرم يف تلزن ةعئاج ةعئاض ةناهلو ةناشطع ٍةاش لثم كلثم

 اهعوج دعب تعبشو اهئاظ دعب تيورف امشع تلكاو ءام تبرمثف هاعرمو (48) هبشع
 ملل سائل لاثمالا هللا برضي و تحيذ اهنسح لماكت املف اهحمق دعب تنسحتساو

 هباع لزنا ا معلص) ىفطصملا هدج نع اثم كل تدي نينمأوملا ريما ناو نوركذتي

 كدجي مأ»: لوم 0 « لاق امو كبر كعدو ام احبس اذا ليللاو ىحضلاو »

 ”( تح ةدعلا تادبف: 5) < ىنغأت الئاع كدجوو يدهف ًالاض كدجوو ىَواف امش

 لاومالا عيمج كراختفا نينموملا ريما ة 0 ىلا ىهتنا دقو مالا عضوم تعضوو

 لوق ترب د: اما ميظعلا نآرتلا تأرق اهنأ كلمفني مويل وا كمهدي رمال احل كذانتكاو

 )١ لان[ 2 _”) ©161616210]:00آ1,17 س) 000160111, 8



 دعا 3# دع

 ام درو هلها ىلا نسحاو هلخدو دابلا ٍباوبا هل تحتفاو يدعسلا ىلع لزنو ىلخ ىلا

 هلسارو مئاق وهو تلتوتف ةعلقلا لاتقب ىصاو اهبابدا ىلا كالمالا نم هبصتغا حيلاص ناك
 زيزع راد يف نكسو عضاوم ةّدع ( 48 ) هعطقاو هيلا اهمّلسو اهب مقملا لماك نب دلت .

 هءاطقاب ةرضللا نم لجسلا هلصوو بيغ نب روصنم ريمالا تنب جّوزتو ةلودلا
 دمحا نب يلع ريذولا نع هغلب مث .٠ رصقلاب رادلا ةرامع يف عرشو قشمد ىلا داعو باح

 ىلا دوعلا ىلع مزعف هنع روفنلاو هنم شاحيتسالا بجوا ام رهاظلا نعو يئارجرملا
 سما نا دعب رصقلا نم راسف هيلع مايقلاب اوُمِهف هركتنا ام هدانجا نم هل رهظف باح

 نئاخلا اماو )١ البق هللا 55 قّدصَأ نمو نيقتملل ةيفاعلاو الولف ناسح مز#اف برضلاو نعطلاب

 دق اعيرص رشف هدح هلم هللا فيس ذخاو هدج هللا سئأ قع تاليف لزب ملف حلاض

 لقفو هسار ةرضحلا ىلا ذغن دقو هد-رؤو هفيس نودهاجملا منغو ه<هرغم ثرخاو هسفن هللا قهرا

 يربزدلاو .رفن ةثالث ريغ هيلع نيماتلا ءايلوالا نم لتقي لو رجفو ةمعناا رفكن م. هباحصا ةماع
 ليش مزق ف0 ٠ نيدلا رّفظ. ةلودلا ىفطصم ليقو ةاودلا بجتنم هبقل نيكسون
 امج طاحاو اهيلا راسو مورلا عمجف بلح يف ةكاطنا بحاص عمط بلح ىلا ا نب رضن ةلوذلا

 مهلاوما منو ريس رقن يف ةماطنا ىلا وه مزماو هباحصا مظعم اولتقف دلبلا لهاو ىصن هسيكف

 ةسيلطع الاوما هنم منف ذازعا يلع هسبكلبقو مركسعو
 باح بحاص ةلودلا ليش حلاص وبا ناك : كلملا دي'وم نب دمحم وهورخا خراوم اضيا لاقو

 [نيثك انش مجلانخ نم ٍثعب و زازما لع مورا مزه ام دعب سيالا هل لاقي الجر ىص.. ىلا ذفنا دق

 وسر ْ او ريزولا يئارجرحلا كلذ بجعاف لاغبلاو ليخلاو يلاوالاو تالآلاو تاغايصلا ن ند

 ًاميقم ماثلا بحاص يربزدلا نيكتشونا ناكو . ةلودلا لبشل ةليلملا علخلا همم ثعبو هيلع عاشو
 ناكو امهثيب عقوا تح ةلودلا لبشو يربزدلا نيببيرغي ديك نبا.هل لاقي لم ملف قشمدب

 باح ىلا اص نب صصن لاتق ىلا نييباكلا ريما ليالا ىلا نب عفار يربزدلا ثعبف صحب دياك نبا 5

 راسو . نابعش يف كلذو ةكرعملا يف صن لتقف اولتتقاف مهلاتقل 3 نب سدن ةلودلا لبش جرخف
 مهتما مهلا ةساف هولئاقو اجاوبا بلح لها ىلهاز فب نا نشوج ل.> ىلع لرتف يربزدلا

 رقتساو السارتف ةلودلا لبش مع نب لماكن با دّدقملا ةعلقلا يف ناكو .اهلخدف باوبالا هلاوحتفف
 يربزدلا ىلا ابلسو ةيطفو بهذ نافع اينو 8 فلا تينا + ةيلقلا نم وللا دّلقملا ناطر 3

 ةلودلا زع ذخأو ٠ دلقملا تل ب نمل قدم د نا 11

 ذخاف قفوتي ملف يصعي نا داراو ةمقولا موب ةمعلقلا ىلا مرزمخا دق ناكو رصن وخا اص نب .لاث

 نم ةعلقلا لاوما يف ىرج امو ردن لتق هيلع نعف سصع ريزولا غلب و . فرصناو رائيد فلا نيسمخ 34

 نينس عسن باح ىلعرصن ةلودلا لبش ةيالو تناكف .يربزدلا يار ءوس ىلا فاضه كلذ ناكو طب رغتلا 3
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 باصتل اديص ىلا حلاص ةثج ذفناو سوؤرلا عمجب مدقتو مهلا ندحاو هسفنل حلاصا

 ةدازو 8 معمو اوديعاو هب نيلصاولا ىلع علخو ةرضللا ىلإ هجر لصواو اهماب ىلع

 فيس رّفظلا ريمالاب بطاخيو بت اكي راصو هيلع هلجس'ىرقو بجتنملا ريمالل باقلالا
 دمحم نانيقلا وبا ريمالا هيف لاقو ٠ةلودلا بجتنم كلملا ىفطصم ةفالخلا ةدعو مامالا

 : ام هحدتما ةديصق نم شويح نب دمحم نب ناطلس نبا

 بقترلا رمقلا ينتو بقر ينع مات رقل مكت
 بنعلا ءامو باضرلا ءامو ماهنلا ءام نيب اه تمعمج

 بجتنلا ىفطصلا تدمثو مامالا فيس رّفظلا دول
 حلاص نب رصن ةلودلا لبشب رفظ اهيلع لزنو بلح ىلا كلذ بيع هجوت الو

 دحا هب رمو هسرف نع عقوو هذ فناف هفتك يف تشم هامرف 'لجر هنو مزهنا دق ناكو
 نصلحا ىلع تيلصف ةامح ىلا ِهنّنِج مآسي نم ذفناو عفار ىلا همّلسو هسار عطتق كارتالا

 يف اهنفدو توبات يف ةثللا نيفكتو ببطو باث ذافناب كاذ دعب شويملا ريما ىماو
 «٠ باح ةعلق ىلا ةامح كل. امل لماك نب دّلقم القنو؛"5 ةئس ىلا هه ترقبو دجسملا
 ةئس نابعش فصن يف ةرضحلا ىلا يديزلا فيرشلا عم يودبلاو يرتلاو سارلا ذفتاو

 اهنم راسو ماقا ام ابف ماقاو رصقلا يف لزنو قشمد ىلا شومملا ريما داعو ١١

 سو بحاص زج ةئامبرالا دعب نيرشعلا ينعي ةنسلا هذه يف : يلاصلا نب لاله لافو قل

 سادر٠ نب حلاص وهو) حلاص لاتةل شورملا ريما يكرتلا يربزدلا نيكتشونا دئاقلا 5 دج
 ىلع اياوثة-او اعم> دق اناكو حارا 0 جرفملا نب ناسحو ( ةياؤورلا نباب فرعيو ةلودلا دسا

 لفسا ةناوحقالا ىلا امبتو هيدي نيب نم افرصنا يربزدلا ربخ امهناب املف ةزغ ىلا ايهتناو لامالا
 ملاص سأرب يرب زدلا ثدبو رغصالا هنباو حلاص لتقو جرفملا نب ناسح مزمناف اولتنقاو قبف ةبقع
 قشمد لزتو ماشلا ىلع يربزدلا ىلوتساو . باح ىلا ربكآلا حلاص نب ىصن تافاو ردم ىلا

 دق ناك هنا ةفيرشلا مولعلل حضويو انالومو انديس ىلا : هنومضم انك سد» بحاص ىلا بتكو
 هيلوا ا ركتلاب مهقلخا ناكو حارتجالا ءوسب امناسحا مهتاباقمو حارملا لآل ةلودلا عانطصا فرع
 هدقنعمو مثلا همبطاّلا ىلأ نككو ناسحا ةعاطلا يف هنم نكي مل ذا ةءاسالا نع فكلاب مهّنقحاو ناسح
 سادرعم نب ملاص اماو ةحراق نيفعضت-ما لاوما يف ةثرو ةحضاو نيدلا يف ةردغ نم هل 1 ميمذلا

 هدب هيلا اناسحا دعب ةلودلا ىلع الع هديدحو هدحب ًالدمأ ناسح عم قفّثا هناف بالك ينب معز
 امهمظعاو اًرفك امهدشا ملاص ناكو دالبلا بمنو دانملا ىلع ارزارتو داسفلا ىلع ارماوتف هديدعو
 انرتكإو برملا تمقَوَو ندرالا رم ءلطاش دنع ىرفشلا ةئاوحقالا نانوتل "قات اًركمو اَرما



 نس ودكا تنفتح نظمه

 ا تيبس وح جن دع

 مكون نسل ١ < كني تس ناوحج نيجرم
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 ضيقف كلذ يف نذأ هيلع ضيقلا 3 , نذؤتسافإ لابو حيبق لكيلا نيو حارا

 ا ءادعسلا دعس هيف لأنو 412 ةنسا ىف ثي ةليجم نالقسعب هملع :

 هتيه تربظو هتلاح تنسحو ةرضحلا ىلا لصوو لاقتعالا نم قلطأو هناكَم ةلالط

 لامعالا رئاسو ماشنلا ىلا هلسر ذفني كلذ عم وهو هب اودو هنالغو هعاطقا ةئيه ترهظو

 تاكو ٠ * هتعزعو هتمه ءاضمو هتظقي نم ريزولا بجعت رثككف اهب علاطيو رابخالاب هنت 2

 قفث او كالملا كالما ناسح كلمو ماشلا تدسفاو لامتالا ىلع تلوتسا دق هدعب برعلا

 تررقت نا ىلا ةالولاو داوقلا عفارتو ماا ةافو ببقع ةلودلا بابرا نيب يراللا فلخلا

 رظنف 1) يئاججرللا دمحا نب ىلع ةلودلا بيجن ةرازولا ديلقتو ريزولا فرص ىلع لالا

 باوصو ءارالا تضتقاو .لامهالاو ةعاضالا نم اهيلع (لوتسم ناك اهب 00
 ةلودلا بجتنم ريمالا ىلع كلذ يف رايتخالا عقوو ماشا ىلا ةيرصملا كاسعلا ديرجت ريبدتلا
 قشمدو ماشلا ىلا كجورإ هيلا جاتحت ام: هل لاقو يئارجرلا دمحا نب ىلع ريزولا هاعدتساف

 هسرف داعتساو هلاقم نم ريزولا بجعف .اهب لظتسا ةميخو ةّيعذربلا يسرف :لاتف
 نب ةقدص همحصاو راند فالا ةسمح هل قلطاو هيلا ١١ اهدرو ءاذهتلا 52 ةرقذلا

 ريمالاب بّقأو هتيم و اعلا تدرحو لاجرلا ةقفنو لاومالا ف ارظان يالغلا فسوب

 سراف فلا ةعبس هعم درج نم ةلئخو ا جرخو هيلع علُخو ةلودلا بجتنم رفظم

 هللا نيد زازءال رهاظلا مامالا ع دوو 2 1 عا يذ يف راسو برعلا ىوس لجارو

 سادرم نب حلاص دصقو كاسعلا عمجو سدقملا تيب ىلا راسو رحنلا ديع ةلمرلاب دّمعو

 ىقتلاو ةناوُحّقلا يف ءاتللا عقوو مبعيمجتب هتفرعم دنع برعلا عومجو ججرفم نب نآسحو
 حلاص ناكو ٠ مهيف تدكحتو فويسلا مهتذخاو برعلا عوج تمزهف ناقيرفلا

 نم لجر هقحلف هب ضبني مو ةميزحلا دك نم هب فقوف روهشلا هسرف ىلع سادرع نبا
 حاصف ( 47 ') اًقوشكم ناكو هسار يف فيسلاب هبرضف ةرازف نم فيرطب فرعي برعلا
 ١ داعو هسار عطقف هف رعف ةيذالا نم لحود ف هسرف بلط يف متو هفرعي ملو عقوو

 لزن هآر اًملف رفظلا ريمالا ىلا هب ءاجو هنم هذخاف عفار ةلودلا رع ريمالا هيقلف هب صقري

 هتنكر ىلع هلعحو هد هذخاو بكرو رفظلا نم هالوا ام ىلع رك هلل دجسو هسرف نع

 قلطاو رانيد فالا ةسمح عفار ةلودلا زعاو رانيد فلا هب ءاج يذلا يدب زال قلطاو

 نبذلا كارتالا نايلغلا ذخاو راثيد فلاو هنشوجو هسرف فيسلاب هبرض يذلا في رطل

 ٠6+ ةنس ةرازولا يلو هنا ييهذلا لاق ١(
1 

52 
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 غلب املف ةرضحلا ىلا ريسملاب هيلع رمالا دروو ةلودلا بجتنم ٍبّيلَو هاداهو بلح يلاو
 : لاقو هيلع كلذ قشف ف اهبلا دوعلاب رمالاو ةيراسق ةيالوب لجسلاب باجنلا هلصو شدرعلا

 هترشع ليجو اهيف هتسايس نسح نم ناكو ٠ ةيراسيق ةيالو ىلا كباعب ةيالو نم لقنا
 كتاف لتقب ربخا دروو . هركش رثكو هتلص هب نسحو هذ هب عاذ ام اهل هتياحو اهملهال

 . (١ذك ١ هابتجاو هب قثوتو هافطصاو هاير دق ّيدنه هل مالغ هلثق 1١7 ةنس سلح ىلاو

 هاثر ةديصق دعس نب لّضفب فورعلا هرعاش هيف لو هغيسب هركس بيقع مثان وهو

 اهتاببا ضعب نم اهبف ركذو اهب
 ]+ ةفايشملا د يرغملا هرحنلو هت 59 يضقملا همام

 اهيلا لصوو نيطساف يل وو اهاصوف ةرضملا ىلا ريسملاب ةلودلا بتنجم ىلا بتكو

 هل قلقف هراخ حارا نب جرفم نب ناسح غلبو ؟4١ ةنس مرحملا نم ءاثلثلا موب يف

 عئاقو هل ترجو 1 تيوفو هدف هيد ترثكو هرمأ ريظو هذ الع مث هفوختو

 ىلا هيف يعسو دسحت مث هنأش كلذب ربكف مهيف نخثيو مهيلع اهبف رهظتسي برعلا عم

 نب جرفم نب (47") نأسح هررق رماب هباب يف حلاص نب نسح ريزولا بتوكو ةرضحلا

 يديحولا كتاف ةلودلا زيزع 11 كااله دنع بلح ىلع ناكر : يلاصلا نبا لاله لاقو ١(
 تشعبو هتناو هتلسارو كلا ثس هتفطالف نايصعلاب هسفن ني مظعو هرما لحفتسا دقو

 هل لاقب هل امالغ تدفا ّيح ةليملا لمعت لزت لو اهريغو بهذلا بكار ليخلاو علخلاب هيلا
 نا هتدعوو هب كل تفقفلا ىلع ةلي زملا اياطعلا هل تلذبو هدي تحت هناملغو هرما كلام ناكو ردب

 كل الم كالوم نم تفرع دق : لاقو ردب هاوغتساف هاودج يدنه مالغ كتافا ناك هناكم هيأوت
 هل بهوو مايا : رت مث . كيلع فاخا اناو تاعئد هشفادو كلتق ىلع مزعو كيف ةّين د ريغتو

 3ةوتو هفلحتساف . لمفا امف : يدنحلا لاقف ٠ انلتق ريمالا انب ماع نا : لاقو ةبعملا هل ٍرهلظا مث نيئائد
 1 لاق ٠ لثع اسيط يف امج. ادعو كئيطعاو الام كئيطعا "لوقا ام.تلبق نا: لاقو ٌهئم

 ركس اذاف هيلع ليماو هيقسا اناو برشي ةلإلا : لاقف هباجاف . ُهنم حيرتستو ُهلتقت : لاق . ديرت
 لخد املف اًيفام ناكو هفيس يدنحلا لمح هدقرع ىلا يَ املف برشلا ىلع كنتاف سلجو . ُهلتقاف

 عطقف فيسلاب هب سذف يدنا ردب زمن همونيف لقث املاف (فقاو سلجملا باب ىلع ردب و) فاحللا يف

 .اهيف امو ةعلقلا ىلع ردب نوتساو هولتقف يدنهلا لتقب مثهرقاو ناملغلا يدتساو ردب حاصف ٠ هيلز

 )0 ل نما ناك ام ىلع اردب !!تزكشو كناف ىلع دجولا ترهظاف محلا تخا ىلا بتكو
 دعب رومالا يف ترظنو . هعضوم هتدّلقو هالوم فلخ ام عيمج ُهل تمهوو علخلاب هل تنعو نئازخلا

 لاجرلا تعنطصاو لاومالاب نئازملا ترمتو هتراضغ ىلا اهيف كلملا تداعا نيئس عبرا مكخلا لتق
 تيفوتف برذ اهيذ اهقمل اهقل هلع ت تأتعا مث

 هده هنس محلا تاتق ينلا كاخلا تخا كلملا تس تنام : يهذلا لاقو

 - عا سو يسع بيعت وي ٌ -



 بع لإ تح

 نادمح نب عاطملا وبا ةلودلا هبجو ريمالا لصوو ٠نيمويو رهشا ةعب راو نيتنس هتيالو

 لوالا عسر رهش نم نولخ عسبسل ءاعيرالا موب ف ثلاث ةنفد اهيلع املاو ىشمقا للا

 ريمال ةيالولا تررقت نا ىلا لاوحالا فالتخا عم ماقا ام ةيالولا يف ماقاف 4١8 ةئس
 4١5 ةنس يف ىربذتلا شومملا

 يللا يول رطل
 هلاح حرشو هدو ةنس يف قشمدل

 مكب هتالم ٠ ءامهتنا ىلا هرابخا نم ءيش كذو هتيلوت يف بيسلاو هرعا ءادئباو

 يف ةصتاورببلا لامحاو ةسايسلا ع نسحو ةمايشلاو ةعاجشلاب نبييروكذملا ةالولا نع

 لمش تقغت مل 3و ةروكشملا هتنطفيو ةروهشملا ةثليهم لامعالا ةيامحو ةيعرلاو هن

 ريمالا وه ٠ دارملاو راثاالا ةّضق ىلع هتلاباب رومالا ةماقتساو بارعالا نم داسفلا 1

 روصنم وبا يلاملا فرش ةلودلا دبضع ةفالخلا فيس مامالا ةدع' شويحلا ريما رّمظلا

 ىلا لمحو نم يبو لت فوولا دلبلا يف كرتلا دلب يف رهنلا ءارو ام هدلوم نيكتشونا
 نا هجولا ميش ناكو قشم د ىلا مث ادش ىلا لمحو اهب كلمو ارا ىلا برهو رثشاك

 ةيامهل هبدن ناكو يمليدلا منوا نب ريزت دئاقلا هارتشاف ٠٠٠١ ةئس هلوصو ناكو ةّمكرتلا

 عاشو هرما كاذب رهتشاف هتمارصو هتماهشب كلذ هافكف ىذالا نم اهنوصو هكالما

 لمحف هلمخجت رمالا هلصو لب ليقو هللا ىماب مكاخا مامالا هيدهي نا هالوم لئسو هكذ

 اب نم رهقق ةرجلا يف لعجأو مهنيب نم فرطُتساف (467) ٠0 ةنس يف ناملغ ةلجح يف
 اكشن و هب قيلي ام مالغ لك بّتلي لعجو ءاكذلاو ةلظقيلاب مهيلع لاطو ناملغلا نم
 ىلا كنق لعجو ةمدخا مزاو ٠ « ةئس يف اهنم جرف هرما ديازيو يرش

 نم ىلاعت هللا ديري ال ماركحالاو دّدوتلا نم هيلا ليبسلا دحي ام لككب .ماعلاو صاخخلا

 هدوقو هبجاو يف دازو ةمدحلا يف هبهذم مكالا ىضتراف هدعس راهظاو هدج داعسأ
 4 .7ةنس يف ماشلا ىلا ركتملا مف فيضلا نيتيانكلا يشاةلوبلاالا ل

 ىلا دوت راضصو هدب لّسقو هل لحرتف ربزد دئاقلا 1 يتلو قشمد دليلا ىلا لخدو

 درجو رصف ىلا داع مث فاّطع قاقز 5 0 " راد يف لزنو ريغصلاو' ريكا

 اهيلغ ايلاو كملعب مزلو 5 ةرضحلاب ةمدخلا مزأو رصم ىلا داع مث ةرايسلا يف فيرلا 1

 كتاف ةلودلا زيزع تاكو فارطالا ةالو قداصو اهب هركّذ رشنناو اهيف هلاح تنسحو



 ب

 هباحصا نم ةعاج اوانتقو هيلع اومجهف رصم نم هبلا اودزج" دق موقو الا رعشي ملف
 يف قشمد ىلا كلذ دعب داعو لوالا عبر رهش نم نيقب ثلثل ةعمملا موي يف هب اوراسو
 ريبدت يف ءارالا فالتخا نم بيعتلا يف سانلا رثكاو رصقلا يف لزنتو 4١5 ةنس بجر

 لاوحالا يلع نم نوبخجعت مهر اورعشد و اهف ءاوهالاو ضارغالا لّقنتو تايالولا هذه

 عرسم بيج ىلع يبرخلا دواد نباب فورعملا رصم نم لصو دقو الا لالتخالا رارمتساو
 روكذملا نيملسملا دهع يلو ىلا لجسب ةفرع موي يف دحالا موي يف مدخلا نم ةعاجج هعمو
 برضو رصقلا نم هوجرخا مهنا الا ليوط مالك مهنيبو نيب ىرجو رصقلا هيلع اولخدو
 الو عماملا يف الو ىلصلا يف ديلا ةالص اولصي مل ديعلا موي يف سانلا حبصاو ههجو

 سائلا بجع دازف )١ رصم ىلا رركذملا مولا يف دفهعلا يلوب اوراسو ٌسطخ بىطخ

 .ةفاتخلا لامعالاو (46) ةبرطضملا لاوحالا نم مهب لزتي ام اوكاشتو هيف مه اهذ اوراحو
 دعب ةيناث ةعفد اهيلع آَيلاو قشمد ىلا نادمح نب عاطلا وبا ةلودلا هيجو ريمالا لصوف
 ىداجج نم نولخ تسل تسلا موي يف اًربدم ماس اًرعاش الضاف بيدا ناكو ىلوا
 قشمدىلا يكتم ةلودلا باهش ديمالا لصوو ٠ةّدم ةيالولا يف ماقاف 4١ ةنس ةزخالا
 تناككف ؛16١4 ةنس ةدعقلا يذ نم بجر نم نولخ عبسل ءاثثلا موي يف اهيلع الاو

 يناغالاو ركملا رباظاو هن مامن ؟ل1 ناك اميف سائلا صخر هنا : هتبجرت يف ىهذلا لاق ١(
 نع اورّذحو مكحاملا ىلا هيف اوبتاكو هل>ل رايخالا ةضفبا نككو دلبلا ثادحا هّبحاف رومخلاو
 بهنلاو قشمدب برملا عقوو ءالبلا دادزاو هبيسب ثادحالاو دنملا نيب ٌريثلا عقوو هجورخ

 ةعبرا دعب اهلا عجر مث . هتيالو نه رهشا ةرشع نمار ىلع راسف صم نم بلل نا ىلا قيزطاو
 دشملا اوبراحو ثادحالا هيلع فتلاو رارملا بلاط يلا نب دمحم قشمد ىلع باغ دقو رهشا

 اوضبقو بلاط يلا نب دمحم ىلع هليل دنملا بّتوت هعطي ملف هفطالو دهعلا يلو هلسارف مهوربقف
 | للا« ةوضنباف غلابو ةيعزلا ةرداص» يف ذخاف نّكَمتو دهملا يلو لخدو هوبلصو هيلع
 ىلا نجسو هوديقف دبملا يلو ىلع ضيقلاب ءارمالا ىلا رهاظلا باتك ءاج مث رهاظلا هنبا ماقف مالا

 ديع موي ناكو هيلع ضبقلا موي ةنتف ترج دقو .سبملا يف نيكسب هسفن لتق هنا ليقف تام نا
 لهال هترداصم يف ٌرءاش لمع دق : ضيا لاقو . ةّنئبلا دحال بطخ الو ديعلا ةالص لصي ملف رحنلا
 : ةديصقلا هذه قشمد

 ,قيرضلاو عفصلاو نزولا ناوا ءاجو 2برشلاو نمطلاو برملا ناوإ ىّضقت
 برغلاو قرشلا يف راس دق ريخ ممل ١هلهاو باصم يف قثمد تحضا
 ,بدنلا عم ءاكبلا قح دقف ”فوخو ”ةلذمو ”مئاد عوجو قيرح
 باقلاو فسخلاب رفكلا رايد ضعكك 2 اهبوسر تّححَت دق الالت تحضاو



 عاطملا يبا ةلودلا هجو ريمالا ةالو

 يمك املا سالاب قشمدل نادمح نم

 قشمد ىلا نينرتلا يذب فورعملا نادمح نب عاطل وبا ةلودلا هبجو ريمالا لصو
 يلاولا لول دئاقلا سانلاب ىَلصف ٠0١١ ةنس نم رحنلا ديع ةعمملا موي يف اهيلع لاو

 تناكف ةيالولا نع ولاول دئاقلا فرصناو ةلودلا هبجو ريمالا ةعمللا مهب ىّلصو ديلا

 يتلا غلب ماقاو يبل ىلع ةيالولا نذنع اكرقد مايا ةثاثو رهُسا ةّنس اهف هتماقا 5 ٍةدم

 لزعو ريب لمجو ةطرشلاو نيتطوغلا ىلع املاو قشم د ىلا راّطغلا ردب دئاقلا لصوو اهماقا

 ةلسلا نم ىلوالا ىدامح نم نولخ عبسل ةعمللا موي يف نادمح نب ةلودلا هج اهنع

 ايلاو قشمد ىلا هلوصو بيع لازن نب هللا دبع وبا دئاقلا لصوو ةديّدم اهيف ماقاف
 ىدامج نم تلخ ليل ةرشع ىدحال دحالا موي يف رصقلا لخدو ةزلا يف لزنو اهيلع

 ءاثلثلا موي يف اهنم راسو اهنع هلزع باتك درو نا ىلا هتيالو تمادف ةئسلا نم ىلوالا

 . اموي نيرشعو رهشا ةناثو نينس ثلث هتيالو ةدم تناكف+ ٠ 5 ةنس ةجحلا يذ خس
 نواخ رشعل ةعمملا موي يف اهيلع املاو قشمد ىلا نيكتاش ةلودلا مهشديمالا لصوو

 نبا وهو يداي ١ نب فسوب كاقلا لصوو ةبالولا يف ماقا ام ماقاو ٠0 ةئس رفص نم

 يذ يف ةبالولاب أح 45” ' ىرتو اهيلع املاؤ قشم د ىلا يلاولا نيكتاش ريمالا ةجوز

 نم نولخ ناكل رصم ىلا يلاولا نيكتاش ةلودلا مهْس راسو ةئسلا نم ةدعتلا

 اسهياع ايلاو قشمد يلاو روصنم وبا ةلودلا ديدس ريمالا لصوو ٠١ *ةئس ةزخالا ىدامح

 دغ يف رصقلا لخدو ةزلا لزنف ٠١8 ةنس ةدعقلا يذ نم نيب سمن دحالا موي يف
 رخالا عبر نم نولخ سمخ دحالا موي هافاو دق لزعلا باتكو الا رعُس اف مويلا كلذ

 دبع نيملسملا دهع يلو باتك لصوو ملغ نم راسو ةزأا ىلا هموي نم زربف 5*  ةنس نم

 ىداجنم تلخ ةلبلل تيسلا موي يف راّطعلا ردب كئاّقلا ىلا مك الا يخا سايلا نب نمحرلا

 ديبع لبقو نمحرلا دبع مساقلا وبا كلذ دعب لصوو دلبلا طيضب هر 4٠١ ةنس ىلوالا

 ءافلثلا موب يف قشمد ع هللاب زيؤعلا نب دمحا نب سايلا نبا نيملسملا ده لإ

 هماا يف غلوبو هِيّقلت نسحاف ةزملا يف لزنف ٠٠١ ةنس ىلوالا ىدام نم نيب سمخل
 موي يف رصقلا لخدو وصوم اًدوهشم موي هل كلذ ناكو همدقمب رورسلاو هل ماظعالاو
 4١١ ةئس لوالا عبر رهش نم نيقب ناثل دحالا موي ىلا هيف ماقاف بجر لهتسم نينثالا



 كم 191+ اكس

 ءاعد مكاحلل اوعدو هب نوملسملا سف رص ربخلا اذه عاشو )١ مكأحلا ىلا ذفتأو ممر
 حرغف هيلع لالا هذه نم سانلا ام هيلا رابخالا باحصا عقرو هلعف ام ىلع اريك
 رومالا نم ثدح م .٠ سئانكلاو عييبلا نم لامعالا ف نوكي ام مدهب مدقتو كلذ

 تاهلا رئاس يف دهاشلاو دجاسملاو عماولا ىلع قانشسالاو لاعالا هذه لثل راكتالاو

 مزعلا اذه يف سمالا فقوف اهل لمعلا لثب دصقلاو اممده نم لاعالاو

 ةمايقلا ىلا الط كنكو نيد ثم سدنملا ثبلا ىف فلكيلا : يزوجلا نبا طبس لاقو )٠
 8 مامقلا طسو يفو رونلا دبع دحالا مون ف يا لاعشا نغ تنحبو هريغو مهحصف مون يف

 ةليل ناك اذاف ءامسلا ىلا عفترا مث هيف نفد بلص" ال مالسلا هيلع حبسملا نا ىراصنلا دقتعي ربق اهيف
 يَ ماخّرلا يف ةنوفدم تاقاط اهيف مهو اوليدانق اولسفف ةبثلا هذه ىلا اولخد رحسلا يف تيسلا

 نيد لها عيبتجا رهظلا تقو ناك اذاف كيبابش ةّيقللو رحسلا نم اهودقوا دق ليدانق تاقاطلا

 روثلا لوزن نوعفوتي اهوح رهظلا تقو نم ىراصنل) فاطو ةّسقلا اولخدف ءاسقالا ءاحو ةئارصتلا

 نومريو نوكبي د نوجضيف « ملم طخاس حيسملا نا » ءّسقالا لوقت 7 سمشلا بورغ براق اذاف
 نوكبي مهو لوقلا اذه سيسقلا ددريو ةريثك ةلمج ل_صحتف بايثلاو ةضفلاو بهذلا ربقلا ىلع
 ةقاط حتفيو ءاسقالا ضعب اهلفاغيف ناكملا ملظا سمشلا تبرغ اذاف مهعم ام نوهريو نوجضيو
 يضرو رولا لزن دق دق : حيصيو ليدانقلا ضعب نم ةعمش دقويو دحا هاريال ثدحب ةيقلا هب واز نم

 نولمحيو سناوفلا نودقويو ةميظع ةحض نوجضف كيدابشلا ضعب نم ةعمشلا جرختو .٠ ميسملا

 : ال اًميظمت اهريغو ةنيطنطسقو رئازملاو ةيمور 5 جنرفالا دلب عيمجو روصو اكع ىلإ رانلا هذه

 حصفلا موي ءاحو سدقلا هللا همحر نيدلا حالص حتتف 1: اولاق سدقلاب نيرواجلا نم ةعاج ينثَّدحو

 كاع عيضي نا ديرت : كرطبلا هل لاقف .رونلا لورت دهاشا ديرا : لاقو ةبقاا لدف هسفنب ءاج
 ٌّقح ةبقلا باب غلب امف ماقف .انعدو مقف لاما تدرا ناف اندنع كدوعقب ةميظع ال اوما انيلعو

 وا مويلا ةركب ارون لرتي هحلإ نا سيسقلا معز دفا : نيرضاملا ضعب لاتف .رونلا لزت : اوحاص

 ِهنُقذ رعش نم سيسقلا اججنقي يدبعم لك تقرحا اًران ناك ناو ةمحرو رون وهف اًرون ناك ناف دف
 ذخا ال مزع هنا هلا همحر نيدلا حالص باحصا نم ةعامح ينثَّدحو . يدي اوءطقا اّلاو اهقرحي مل ناف
 رفح و ىراصللاو ءاسقالاو كرطبلا يضحي: لاقو اهراثا ينعي و دايس برخي نا ىلع ء ءاكع جنرفلا

 ميعامطا عطقنتا «مملا ريق بارت اذه» لوقي و رحبلا يف بارثل) و ءاملا علطي ىتح ربقلا 0

 ناكم مهدارع سلو اذهب عطقنت ال مبعامطأ ن1 هتلود نايعا هل لاقف. مهنم حيرتس و هترايز نع

 يذلا عماجلا اوبرخا اب رو اهريغ نع لضفا مهدنع ةماقو سدقلا سفن يف نا مه اغا ربقلا
 | 1 لو كنوساسي اغا مما مث نيملسملا نم مهدنع نم اولتقو مهدالب يف يتلا دجاسملاو ةينيطتطسقلاب

 ال مهو ا ةميظع لاوما تكلايملع لطم مع هلجال كنوملاصي ام لاز اذه تلعف اذاف ةمامق لجل

 اجار نع تكسف . نوررضني

 يمل يمس لاستتمالا ش
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 ةعببلا هذه مهدصق يف ىراصنلا ىما نع هيدي نيب وهو يعادلا يدضعلا نيكتخ كالا

 ثعلب اهرما فرعي نيكتخ 7 اهل عد امو اهتفص ةفصوتساو اهف هنو دقتعد 4

 ةمم هذه :لاتق انالو .(44") ىلا كالا نع لئاسرلا يف هرركتو ماشلا ىلا د

 نم مهحصف دنع اهيلا جحتو يظعت لضفا ىراصنلا اهمظعت ىدقالا دجسلا نم برقتت
 لاومالا اهلا نولمحيو نيركتتم ةقراطيلا ءاريكو مورلا كوام اهيلا راص ارو دالملا لك

 بهذلا نم يئاوالاو نابلصلاو ليدانقلا اه نوغوصيو شورفلاو روتسلاو بابثلاو ةّبحلا

 ةفاتخا ام ردق يظعلا 'يثلا هثيدحو نامزلا يدق ىلع كاذ نم اهيف عمتجا دقو ةّضفلاو
 مهتاواد اوماقاو مهنايلص اويصنو مئارطم اورهظاو اهيف حصفلا مون اورضح اذاف هفائصا

 يف ليدانقلا نوةلعيو مييولق ف ةهشلا عقويو مهوتع يف لخدي يذلا اذهف مهسيماوتو

 رانلا ثودح هتعيبط نمو هنلاو ناسابلا نهدب اهيلا رانلا لاصيا يف نولاتحيو حيبذملا تيب

 ليدنق لكنيب اهنوامعي ةليجب نولاتحي عمال راهزإو عطاس ءايض هلو قينزلا نهد
 نهدب ةنولطيو رخالا ىلا دحاو نم > قلل," طيخلا ةعرهك ادودم ادي دح هيلو امو

 اوأص اذاف ليدانقلا عيج ىلا طيخلا يرسي ىتح راصبالا نم ةنوفخي الط ناسابلا

 رع هناو هش ع هباع ىسع دهم نأ مهدنعو معبذملا باب حيتف 0-5 ثتقو ناحو

 قالا سافنا نم تيبلا يف عمتجاو ةريثكلا عومشلا اواعشاو اولخدو ُةنم ءامسلا ىلا هب
 قلعيف طيخلا نم رانلا برقي " نا ىلا ماوقلا ضعب لصوتو عضوملا ةنم يم 4 ام ريثكلاا

 نا كلذ دهاشي نم هردقيو لكلا لعشيو دحاو ىلا دحاو نم ليدانقلا نيب لقتنو هب

 حرشلا اذه مكحاملا عمس املف ٠ ليدانقلا كلت تلعتشاف ءامسلا نم تلزن دق رانلا
 دمحا ىلاو ةمرلا يلاو ىلا اباتك ىبتكي ناب هرعاو ءاشنالا بتاكر وس نب رمشب ىعدتسا 6

 هوجوو دوهشلاو ةاضَقلاو فارشالا باحصتساو سدقملا تدب ددقب ىعادلا بوعي نبأ

 اهضقنو اهف ام لك ذخاو اهمبنو اهحّفو ةماق ةعبب دصقو سدقملا تدب ىلع الثني و دليلا

 ٠ هترضح ىلا هنا ذفنيو طوطخلا هيفو ارضحخ هنالمعي كلذ يف ىمالا زن اذاف اهرثا ةينعتو

 اوفرع رصب ىراصنلا تناك دقو امهيلا لثم اب لمعلل اهجنوتف امهيلا باتكسلا لصوو
 هورّذحو هورذناو لالا هوملعاو ةعيبلا كرطب ىلا اوردابف بابلا اذه يف مدت ام
 بامصسا كلذ دعب لصوو بابشلاو رهاومللاو بهذلاو ةضفلا نم اهيف ناك ام جارخاب رمظتتساف

 هردق مظع ام دوجوملا قابلا نم اوذخاو اهيبنب اورماو اهب اوطاحاف (45”) مكاحلا

 يك هبف طوطخلا 5: تُكو رضحملا كلذب بتكو ارجحا رجح تملقو اهتننبا تمده)
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 ىلا هلجو هسأر عطقف نيم دج لزنأو كانه لم“ اًملف نادب ز دجسم ءااب "لت ىلع

 ةعقولا يف لتق م نسوؤر عطق دق لضفلا ناكو ٠ هتثج بلصب ساو هدهاش ىتح 9

 مدخ عم تييسو لالسلا يف تيت ترهش الف ساد فلا نيثلث' تناك اهنا ليقف

 | اعل الا مدقو تارفلا يف تيمر مث ةبحرلا ىلا اهب اوهتنا ىتح ماشلا يف اهورهش

 هلعف سانلا مظعتساف نيتعفد هل تضرع قلع يف هداع نا ىلا همازكا يف غلابو ةعطقاو ا

 لتقو هيلع لع يفوع الف هعم

 ميلم ْن دماح دئاقلا ةنالو

 سويعب ةنس يف الوا روكذملا

 بجر نم نيقب تسل اهيلع ايلاو قشمد ىلا مهلم نب دماح ءئاقلا لصو (44')
 دليلا يف ىمالا ذفان دنيا ىلع املوتسم حالف نب رفعج نب ىلع دئاقلا ناك دقو ةنسلا نم
 هماقم ةّدم تناكو ةنسلا نم ناضمد رهش نم فصنلا ةعمجلا موي يف هلزع بانك دروف
 مالا ا 3 رهسش فصنو و ةعبراو ةدحاو ة:س هريسمو هفارصنا ىلا ةالولا يف

 39 دجسملا ربنم ىلع هل "ىرقو قشمد ىلآ لغتدفا لازت نبا هللا دع وبا دْئاَقْلا هدعب

 | لاصمر رهس رشع عبار دحالا موب يف لزعلا باتكمافاو مث ةرياسيلا ةدملا ماقاو

 دئاقلا لوو لزءذ لزعلا باتك مانا مث مث ةريسيلا ةّدملا ماقاف رينم دئاقلا مالغ لوو لومف

 ةعسنو رهشا ةتس ةال ولا يف ماقاف ٠١١ ةئس لوالا عبد رهش لوا نينثالا مو جر

 لزعو مايا ةرشعو نيررهُس ةنالولا يف ماقاف راّطعلا ردب دئاَقلا هناكم لليل زعمت مايا

 نم نواخ عبسا دحالا 2 يف مالا ىلوتو ةلودلا لام قر ئلؤل دئاسقلا ىلوو

 نييرعشالا جرم ىلا مث ةكدلا ىلا اهنم لقتتاو ايل تيب يف لزتو ١ ٠٠ ةنس ةرخالا ىداح

 ىلع هتئالو عطس 'ىرقو دلبلا لخد حصا املف لبللا يف رصقلا لخدو ماا هيف ماقاف

 ما هنأ هللا يصاب كاملا رابخا يف ليقو ٠ فرصناو لزعف هلزع باتك ىفاوو عماملا ربنم

 مهسوفن يف ةليلج ىراصنلا دنع ةعبب ي يهو سدتملا تيب يف ةماّقلا ةعبب مدهب 514 ةنس يف

 مزلاو ماشلاو رع عسيبلاو نيناككلا ميعن ماو هب لصتا ام كلذ يف سسلاو اهتومظعي

 يف ةنس لك يف رصع ىراصنلا جورج راج ةءراج ةداعلا نا ليق ام رامغلا ةمذلا لها

 ىلع 4 ةنس يف اوجرخف ةماق ةعبب يف مهبحصف دوضحب سدقملا تدب ىلا تارايغلا

 لأسف مهجورخ يف جاملا لاح لشم ىلع ريبكلا لمجتلاب نيرهاظتم كلذ يف مهمسر



 كيم كو د

 وخا ةركرابا ملستو مالا ىلا ايادهب ُهل ايحاص هعم ذفناو هباحصا عم هيلا هذفنا نا
 الئل اسنأت هااتسنو 5 4 رولا دب لش لضفلا ناكو راسف لضفلا همخا ىلا هلمحو لضفلا

 رجب [اللا بتكو هباحصاو هسفن همدخاو هبراضم يف هلزناو هلاصيا لبق هسفن لتش

 يف هل تبرض دق ةاكرخ ىلا موي لكةادغ يف هيلع لخدن لضفلا ناكو ٠ هلوصوو هلوصح

 . هللا نسحا لضف اب ديخم :لوقيف ! يالوم فك: هل لوقيو هدي ليو هحبصيو هميخ
 ىلا هماعط يف كلذ لثم لعفيو هايا ةلوانب مث هيدي نيب برشيف اب ارش هرضحيو ٠ كازج

 لزنيو ةعم يذلا ركسعلاو وه ربعي ناب كالا هلسار اهب لصح املف . ةزيلا ىلا لصو نا
 ةتقلت دقو الا تاوطخ يشي ال ناكو كاذ لعفف ةرهاقلا ىلا وه لصيو رسملا سار ىلع

 لزي ملو هبركد ىلا دوعيو ضرالا لّمْيَو هسرف نع لزني وهو نالمحلاو فيرشتلاب مدخلا
 هل اعدو همدخف عاللا ىلع رصقلا ىلا لخدو رصقلا ىلا لصف نا ىلا لالا هذه ىلع

 خويشسو داوقلا هوجو مّدقتو ٠ هراد ىلا كلذ دعب جرخو ودعلاب رفظ نا ىلا هلاح حرشو
 كلذ دغ نم ىضم دق عاملا نا (48) لاقيو هتدهاشمو ةركر يللا ىلا ديصملاب ةلودلا

 يعادلا نيكتخ دئاقلا لوخد قفت و -رصم يف هب فاطيو رهشي نا: مسر دقو مويلا

 ريما ىلا ةجاح كلأ :هل لاقو هلع مّلسف ةلودلا دضع كلملا ةاود بحاص يدق ناكو

 نا ديزأو كذادسو ةكلاغ "تفرع :لاق + نالف ؛ لاق جيلا نم ةلابشو؟ نا

 نم ةاود ةركر وبا ىعدتساف ء اهتاهو اهنتكا : لاقف ٠ نينمؤملا ريما ىلا ةعقر يل لصوت

 ام مارح ءامدلاو ةميظع بونذلا نا نينمولا ريما اب : هيف ىتكو اًجردو لضفلا باحصا
 لوقا اناو يم يمت ءوسو يسفت الا تملظ امو تأساو تنس دقو كأخس اهلي

 "براه ضرالا يف هزجحي ال هللا عم نكي نمو رارفلا نشأ لو ترف
 ةجاطل رارفلا ناك ام هللاوو

 يتمرب كيلا ير يلداق دقو

 يلتاف كنا سانلا 1 عمجاو

 0 ماقال الا 8 امو

 :فواك انا يذلا توما عزج ىوس

 بلاس توم ا احّر يف اني را اي
 "بذاك هيف كبر نظ و او

 بجاو كل جاو ةننم كذخاف

 اهيلع فقوف ةعقرلا هاطعاو ىرج ام ةفَرعف رهوج نب نيسحلا ىلا نيكتخ ىضف
 دق ملخلا ناكو ةردلاب هسفدي 'ملعم درق هفلخو روطرط هيلعو الج بكر م. ماخا

 ثاغتسا هب فقو املف بهذلا بابي فرعي رصقلا باوبا نم باب ىلع ,ةرظنم يف ساج
 هتنع برضيو ةرهاذلا رهاظ ىلا هجرخ# ناب يفيسلا دوعسم ىلا مّدقتْف وفعلا بلطب حاصو
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 رفا ملع اذ ناك يلبرغملا يلع نب نيسحلا مساقلا وبا اذهو ٠ هشاحيتسا لازاو هشاح

 ماقا ام هدنع ماقاف ءاضمو ةباتكلا يف .ةزوهشم ةعانصو ءاكذو ةغالبو رهاظ بداو

 مدقتو قارعلا ةيحان ىلا لحر مث هعضوم يف كذي ام هل. ئرجو امركم ( 48” ) امتع

 رايد تحاص ناورم نبال رزوو ليقع يب ريما شاورق ريمالل رزوو ةرداقلا مانالا يف كانه

 ىصو يغشاو ضرع نيحو ةماسملاو ةّماشنالاو ةباتكلا قعائصب داعم ناكو ركب

 نبب روصنمل خا ريغت مث 19 كلذ هب لمفو اهب دهشلا يف هتفدو ةفوكلا ىلا هتوباث لمجم

 يف كلذو يفاشلاب همقلو ريزولا سروطسن نب, ةعرز هناكم دّلقو هلتقو هبكتف نودبع

 ةركر يلا نيبو اللا بحاص لضفلا نيب ةئئاكنا ةعقولاب رابخالا تدروو ٠ 47 ةئس
 نا ف هلتثقو 59 هرهش ةرهاقلا ىلا هلمحو هذخاو هب لضفلا رفظو هيلع جراخلا

 ”يومأ ديلولا همساو ةّفوصلا بهذم ىلع هرافسا يف هعم تناك ةوكرب هيلع بقل ةوكر ابا

 ةركد ابا نا الا لوطي حرش كلذ يف هتبونلو ناورم نب 0 دالوا نم

 ىلا تالسارم ببسب هيلا مالا نم ددرتو ةبونلا بحاص دصق ةعقولا يف مزهنا امل اذه

 رايدلا نم بره ( ”٠٠ ةنس ينعي ) دودحلا هذه يف : مالسالا خيرات يف ىبهذلا لاق ١(

 هابا محلا لتق نيح يبرغملا يلع نب نيسملا مساقلا وبا ريزولا وهو اهب نامزلا ناويد رظان ةيرصملا
 ريما يئاطلا حاج نب جرفملا دنع لصحف عاطتسا ا وتاود لاوز يف ىسي محلا يلع الإ يتبو مو
 لاق مث ٠9 ةنس انركذ اك هلتقف هشج بحاص لتقو مهلا ىلع جورخلا هل نسحو ماشلا برع
 يف نعظم ال ةكم بحاص ”يولءلا رفعج نب نسحلا نا : حاج نب جرفملا دلو نآسلل مساق 4
 يف ٌةعبطاو اهريماب عمتجاو ةكم ىلإ مساقلا وبا ىضمو ٌهباجاف . اماما ةبصنت نا باوصلاو بسن
 )00 لير نم ًالاوما ذخاو مارد ٌهبرضو ةببكلا لام ذخا زّوجو هعيابو رومالا هيلع لهسو ةماءالا
 هللاب دشارلاب بقلتو لاومالا ىلع ىلوتساف يعوطملا تومن قفتاو سانلل ةريثك عئادو هدنع يعوطملاب
 ةرماب هيلع اوملسو برعلا ءارماو هئباو جرفملا هاقلتف ماشلا ىلا راسو 0 اناث كلئعلاو

 مهاص يبنلا بيضق هنا ركذ بيضق هدب يف ناكو راقفلا وذ هنأ معز م اًددقتم ناكو نيئماوملا

 احلا لسارف هرما لحفتساو لدعلا ماقاو ةلمرلا لزتف دبع فلا هتءدخ يفو نييولعلا ةعامخ هلوحو

 ينتررغ : يبرخملا نبال لا_ةف كلذب هللا, دشاراا سحاو امج ةلاتسا الاوما هيلا ثعبو 0 بأ

 حاج 3 جرفملا ىلا بكرو . نامالاو بايالاب ةميقلا نم ضار اناو برعلا يديا يف ينتءتواو
 | داتعاو كلوب ةقئو كمامذ ىلا انوكس مالا ةوادع يف عانقلا تفشكو يتمسن تقراف دق : لاقو
 جرفملا هريسف ٠ يمأم ىلا دوعلا ديراو ملاملا عم هرعا حلصا دق اًناسح كدلو ىراو كدوبع ىلع

 يلع ابا كلملا رخف مساقلا وبا دصقف قارعلا ىلا ىلرغملا نب مساقلا ابا ريسو ىرقلا يداو ىلا

 0 العد لدالا ىلا بحستف ةيسابعلا ةلودلا دسفب هنا هيف اومهوتف (بلاغابا)

 دادغب ىلا
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 سل هسا

 ههجو ةرسا ىلع هاملا يري
 نو ويارب - ع (

 ةمزعو دالتلا ىلع قشي مرك
 جرفم :نبايء كلا تركت ٠٠

 انتلا/ شاّوذلا“ بيتم 000
 ا كهبنو تياَرك
 تياَرَو (42' 5

 "يذل قرأ .تاوقلا 'ىبط اب 1

 3 هيب 0 تكسي
 دوا مكي نييك لدتو

 ميسو عال تاهجربتم
 هيه يداي نع ”مكتالك

 باه مكيف ل ”نوسبتت

 قال 'جيشولا ممتعا مُكَلَو
 سس للا

 ”لطخا . هوُلسرت مام حجرلاف
 يللا ”نيع 5 لق نعم ا

 يرككلا ينيع متالق مكترواج
 يعلضا قفحا ناك ررعف كعب نم

 ًامكحتم ىدنلا يلا را تدِجْوَ
 مدتم ىلع نام هنهنلف 7 1 ِ

 اسماش عئانصلا مكح نم َناك دق ا

3 

 يدماح هدوقع هل نيظنألف
 ترم الو عيبرلا ميغ هاج ال

 6 ددنلا لجرلا ركل

 يلايللو توجر

 هديح ىلحح دوطلاك
 يس

 ةلود

 باق حانج هنلك ءادرح

 ٍباضق - مراصب دنرفلا ير
 يباَصلا ربزملا اهَرِداَب لاش

 باجع : نامل لمي رظنم
 ”ةرفاس ”برملاو

 باول ىدارلا لع نوشوتو
 ريباكلا 1# قرف للاب
 باث هاواممت 1 5 فيسلاو
 يلامسا مكب لَم 03 5

 بارطألا 2 فار 2 يشاوجو
 يلاهأ, .. ىلع حو, /:ناضل .. فج
 يباكلا ليلذلا ىلع زيزعلا مك

 ٍربآ جراعلا يذ بهاوم ىوسل
 يباع نم ةعذصب هداتقاف

 بالم ينل رحاقلا ب
 باهشب

 نكس اب هل لوقلا دّدجو اهلا شه تابالا هدذه حارا نب نآس عسانا رباوث ريخم مكيزاجا . يلا
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 ىلا + هبزض ديعأ تاع ناو نالكحالا هب بيان اتينا 4: 00

 هركذ مدقلا يناحللا حلم حلاص يا دئاقلا ةئالو
 مسوين ةنس قشمدل كلذ يف لاحلا حرشو

 مرحْلا يف اهيلع املاو قشمد ىلا يلايحللاب فوزعملا مداتسا ميافم حلاص وبا دئاقلا لصو

 لرب دق اهنع فورضملا تامزط دئاقلا ناكو اهلها يف ىهنو رغاو اهرما ىلوتق 566 ةنس

 نم يناثلا نينثالا موي يف اهيف هبحن ىضق دلع اهيف لتعاو اليلق الا ثبلي ملف ايراد ىلا
 لاوحالاو ( 42”) اهلها رومال اسئاسو اهيلع املاو حلاص وبا دئاَقلا ماقاو ةئسلا نم رفص

 مهلم نب دماح دئاقلاب فرص' نا ىلا دارملا ةّضقو دادسلاو باوضلا جبن ىلع ةمسقتسم

 رصعي نيواودلا يف رظانلا نودع نب روصنم نا لبقو . هعضوم يف كلذ حرش يتايسو

 هيلع ةياعسلاب بيرضتلاو هيف ةعيقولا ىلع نيرمتسم مهكذ مّدقللا يلرغلا ونب لزي م
 , ىت+ مهاثق ىلع هلمحيو مه هيرغيو كلذ لثم مهبف دمتعي وهو هيف السا يار داسفاو
 . يلع رضحي نا لتقلا يف يفيسلا دوعسم ماقم ماق دق ناكو يبلقصلا رفعج ىلا مدقت

 ابا رضحي نا يو كلذ لعفف امهقانعا برضو ةرجملا امهلخديو يلرغلا ينبا ادّمعو

 مليا ةثلث ذب اذخأ يدم اما مهلتقيو هيوخاو يلرغملا يلع نب نسما مساقلا

 عم برهو ةاجنلا يف ةلمملا لمعاو ركتساف يلع نب نيسملا .مماقلا وبا انهوخا ماو التقو

 هدشنلاو هراجاف راحتساف حا ربل نب لفغد نب حيرغملا نين اةلامح ةَّلب لصحو برعلا ضعب

 ةنغ بذلاو هل ةراجالا نم هنف هتيزع ضوتسي ام هم هملطب نّدم هنائياو هلع هلوخد دنع

 ١ اح ةامارلاو

 يباتع نامزلا ىلع ٌنوسقيلف 5 0 كك دقو اما

 رباعلاب مهاوثا سبتت  'ىبط نم. ةّيتف لود مومتو
 تاميو مئرانع وحن نوعدي مج اك خيرصلا ىلع نورئاتت



 و

 همالغ يَرْدل لاق باتكلا ىلع فقو املف هبجح وا هلصوا ارو اًمئاد يوختلا نبا

 (ةمرلا رهاظب اَمّمخخ ناكو ) دومحح ىلا كرا : لظيلغ ًًدظف اًنئمدا ناكو ةئوعلا يف رظانلا
 نم درو ام ىلع دا يلا بوكرلا هلمساو يمالس هغلباف كلصوا اذاف هلع نذأتساو

 ىذف .درو أيف 6 اذك: لقف « هتداع كلذب رن رت ل » كل لاق ناف غ ناطلسإل ©

 هللع ندا 2 ردومح ركسع ىفاو ىت> لاجرلا نم ةراثك ةءاج هدب نيبو هيلا يرد

 يفو هيثموست ايف ةداعلا كلذب رحت مل:هل لاف يلاولا ديحو هاق ام هل لاقو هيلا لخدو
 هتفل اك هنكمي لو هتانغاسو ضن شتا بلا املف ديجو ل لاق ابب هباجاف ٠ عمتج ٍدغ

 ىلا مدقتف هبوكر هملعا نم دبحو ىلا راصو ديحو راد ىلا هجاوتو هيكوم يف بكر
 هّقثع ابرضو هتباد نع هالزنا هايقل اذاف هايّقلتي ناب ةلمرب ربخلا بحاضو هباجح ضعب
 هب .اصقواف هعْمم .دعب .هالزتاو هافداض ليلا قوس لصو نيحو .امهرساام العلل 10
 سار سارلا ناب ارضح بتكو دوهشلاو يضاقلا رضحاف ديو ىلا هالمحو هسار اعطقو

 ضبقو رصم ىلا هب (41" ) عرساف ديربلا بحاص ىلا رضحلا عم هذفناو هريصو ,دومح
 هرش نم هوفُك اع اورشابتو هكأله سانلا "رو ٠ هعاكو هلاوماو هبايساو هباحصا ىلع

 ناك ام ىلع هتركشو هل تعدف هايا اهاراف كلملا تس رضحاف ماخلا ىلا سارا لصوو
 رهوج نب نسحلا داوقلا دئاسق يدي نيب.نم ساّدعلا نبا دخلا ناب دوعسم راو هن
 هيدب نيب ناسارلا عمتتجا املف لعفف سارلا ىلا هغيضيو هساز.نخاو: هتزضحت هلع نرد

 مث اديدش 0 امهدهاش املف هملا امبجرخاف داوقلا دئاق ىلا امهحر# نا هرمأ

 ىلع حلفا نب دمحم نب دمحا حتتفلا ابا بينتدي نا هرماو هنم نكسو مالا هاعدتسا
 نب نيساا نب ىحي هماقم ميقأو لتق مث اميفتو ةئس رظنلا يف ماقاف رومالا يف رظنلا

 ريغتو هيلع مادا ركشف هبف عئاقولاو 0 ىئارصنلا ةمالس
 يلع ْن علام 31 يلع ىلع هب هيلا ناك امف لوعو ةزاذولا نع هفرصو هب عاشإلاب مهو هل

 لامهالا رب دو رومالا يف رظنف ملقلاو فيسلا هيلا درو تاقثلا ةقشب هبتلو يرابذورلا ٠
 هناكم دّلقو هلتقو هيلع لوأتو هل ريغت مث نيتتس ريدقت لالغتسالاو لالا هوجو ظفحو

 نيسحلا مساقلا يلا نيبو هنيبو !ًدلج اًثيخ اننارصن الاجر ناكو ٠ نودبع نب روضنمب فورعلا

 ابا نأل ةلصّتم عئاقوو ةاعاسمو ةيدق ةوادع ىلع نيسملا يب هدلاوو يلرغلا نب يلع نبا
 ىلعو هيلع مالكتاو هيف ةعيقولا مساقلا وبا لصاوف داوسلا ناويد نع هب فرص' مساقلا ٠

 برضي ناب ماذا رما ضيقلا يف اولصح املف مهتعأمج ىلع ضبق نا ىلا ىداضنلا باكل ٠



 دع ا

 هب رفظ ىتح هبلطب ىماف كلذ عاملا ملعأت بره دق هدجوف هيخا بلاغ يبا ىلع ضم
 بتكو مييلع علخف دهف دالوا رضحاو ٠ هيخاب هقملاف هتيلل قاحو ةتيلح ريغو رش دع

 نبا رظنو ٠ مهجاسلسا نعو مهنع ضارتعالا ةلازاو مهرود ةبامحو متن ايصي اليخ مه

 ىلا يوحتنلا نبا هحوتو لاومالا ريفوتو ررمالا بيدهت ف عرشو لامعالا ف ارمادلا

 لّيجتلاو رفسلا ةلآ نم هيلا جاتخي ١١ دع دق ناكو ماما عم ةررقملا ةدعاقلا ىلع ماشلا

 ىلع ضبتف ةلمرلا ىلا الّوا لصوو هومتحو سانلا اا كلذ نم رثكتساو

 يف اصعلاو طولا عضوو رانيد فلا يتئاع مهمزلاو مهفسعو اهيف نيفرصتم لاو لامعلا
 ذا ىلع مهغقاو نا دعب لحاوسلاو ةيَربطو قدمد ىلا باونو هباحصا ثبو ةبلاطلا

 ٠ لالا بلطب هيف نم فسعو ماشلا طبخو مهتزداصمو لامحالا يف نيفرصتملاو لامعلا
 ةياعر اهنم هلو الا تخا كلما تس ةمدخب قّلعتي يفارصن لجر لاامعلا ةلمج يف ناكو
 لمش امو اهيلا ءالبلا نم سانلاب لزن ام وكشيو اهب خرصتسي اهيلا بتكف ةدّكوم
 هلثم رجي مل امم روحلاو فسعلاو ملظلا نم هيف طسب امو يوحنلا نبا نم هلهاو ماشلا

 ىلع تلخد هيلع تفقوو اهيلا باتكلا لصو املف ابثيدح الو نامزالا يدق يف ةداع

 هيلع تضرعف امل ةروشم فااخي الو اهيارب لمعيو رومالا يف اهرواشي' ناكو ماحلا
 يوحتلا نبا بذك رهظ دق نينمؤولا ريما اي : تلاقو ىوكشتا نم باتكتا هنّئضت ام

 دالبلا دسفا دقو 0 نب نيسحلل "هيغل هلتفو ردهف ىلع ةلملا اهلامعاو ساّدعلا نباو

 كاديع لاو ها دا ديرت (41* ) نينماوملا ريما ايت تنك ن اذ كنتم نسانلا ششحنواو كيلع

 قو ةناصلا لظ تحت اونوكك نا دعب اعربت كتئازؤخ ىلا اهلمحيو :اعوط كلا ادبي لكَف

 مل هنا كاملا ركتاف ٠ تارداصملا قالطا كئابا تاداع رت ملو اذه ةطابملا فنك
 رسلا متكي مالا ناكو !ًرسم ةلمرلا يلاو ديحو ىلا بنتكو كلذ يف امهثم ٍدحال حمسي
 ضبقا باتكتا اذه ىلع كفوقر ةعاس هللا كلملس ديحو اي محرلا نمحرلا هللا مسب :اديذش
 نا زيزعلا بابلا ىلا كتاقث نم هلصوي نم عم هرّيسو هرما هللا دمح ال دمحم نب دومح ىلع

 عفرت ىتح بلكلا اذه نمو نينمؤملا ريما اي: تلاق عيقوتلا ىلع هنا تفقو ايف ٠ هللا ءاش

 برضت لب: هف دازو باتكتا دخاف ٠ هب ىلوا ضرالا نطو كثرضح ىلا هلمحي هناّس نم

 ديربلا بحاص ثايغ نب ديعس رضحاو موتخ ةثلث باتككلا م ٠ هسار ذفنتو هقنع

 ةبونلا تناكو 1 ةنام ةلمرلاو ةرهاتلا نيب ام ةفاسمو هتقو نم هب ردابف هلا بنذو

 ىلا هتداع ناكو ديحو ىلا باتكلا لصوو كلاثلا مويلا نم ةشلاثلا ةعاسلا يي اهفاوت



 د

 يللا ىلع عفرلا ىلع (جارخلا ناويد هيلاو ١ يرضملا سادعلا نباب فورعما (و) « ذاجحلا ظ
 قفتراو هعطتقا امب الع المعو اخ ىلا هب ةياعسلاو ريزولا ميهربا نب دهف ءالعلا .

 هل الذبو هيلع هافقوو لمعلاب ماشا ايقلو لاملا نم ٍةريك لمح ىلع كلذ لمتشاو هب
 :امل لاقف هسفنل اهذخاي دهف ناكف ةنس لك يف رانيد فلا ةتس ديفوتو الاب مايقلا

 انا يثمي الو ىما متي ال: الاتف ٠ هيف رظني ناكايذ رظنلا اكدلقاو هيلع ضبفا ان

 رصمب نم لكو اهس هرعا ىلا درعلاو هشبح نم جورخلا لومام يح دهفو لمح
 .٠ هديب ىلع مهايا ةعانطصا ىرج دقو ناوخرب عئانضص لالا ةالأولا نم ماشلاو

 بورا ب يلا هل ا : امل لاقو هلتق هكو هلبق نم امبيلع عنتماف

 : الاق 9 هاتلذب ايف ةقثوتلا اف هاتدرا ام ”تلعف اذا : لاتف هيف هيلع اًناو
 بك عكار ىلع استشمتب .موقنو كروما كيفك انناب كل الخ لتكمل

 ىلا جرخي يكياف : لاق .. لامعالا+ نم ةريفوتو اكلل' هجاوختنلا الط ينلا لاما

 ابيهم كلذ و. 6 كترضحب ساّدعلا نبا يبو يوحتلا نبا كدبع : الاق ؟ ماشلا

 عنم دقو ةرهاقلاو رصمب الل ففوطي نا ؟اللا ةداع نم ناكو ٠ امهّطخ هب ذخاو
 ىتح مهزانم ىلا اهنع اوفرصني نا مهنيكاكد اوتلغي نا نيكاكدلا بابراو راجتلا

 قاوسالاو لاحلا ةءاضاو عمشلاو جرسلا لاعشا نم (و) مهتالماعم يف اراب: ليللا راص

 الو مهني ذانجيو مهنيكاكد ىلع فتيو كلذ ىلع ةريثكلا ةنرعما ملل قاطيو هبلا رقت
 هفوط نم اًرخس ةليللا كلت يف داع املف هيدي نيب ضرالا لِي وا هل موقي نا دحا دق
 هرججب لخد اذاف ه.عدتسي ريزولا ميشا نب, دهف ىلا يضذ ناب ينيسلا | دوعسم صا

 هبلاو ًاضغم يو ناكَو هبخا تلاغ يلا ىلع ضب ناو هسار رضحاو. هقنع برص

 داري هنا هرعشاو هيكزتسا مث حرخ تح هرظنناف مامملا يف ادهف دجوو ىذف تاّثفثلا ناويد 1

 باب وهو ةموهرلا باب ىلا دوعسم لصوو هيف مهنوناظ تءاسو هلهاو هدالوا جعزتاو يم
 كالملاب (40") سحا كلذ دهف ىار املف تطعلا ةّجحم ىلا هب لدعف رضقلا باوبا نم ٠

 رمالا نم هوفرعو هلاح نم هودهاش امل سائلا ىكيو وفعلاب ذالو ىكيو ثافتساو حاصف ٠١
 لذبو هباب ٍِك مالا عج او نا دهف هلع مسقاف 5 را ىلا دوعسم هلخداو هب داري يذلا 00

 +: تونأ امادسب ةننلا ١ ّقل ليمساال : دوعسم هل لاقف اهلثم ريفوتو راند لا

 لك سار جرخي نا راو اح ادلب احلا ة ةرضح ىلا لمحو هسار ذخاو ةقثع برضو .
 دوعسم داعو هيلع اًنشغَم طقسا هآر الف داوقلا دئاق ىلا ةلودلا هوجو نم هَلْ ن' 2>
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 اوراثف ركسملا يف دنإلا بغشف نؤدمع نبا هل لاقي يفارضن ٍباَتُكلا نم لجر قازرالا

 مهمتشو نودبع نبا نم مهابنف قيرطلا يف يلاولا نيكتخ اوحلف نودبع نبا نوديري

 قفاوي ام ىلا بجي ملف هولأسف دنملا نم موق هبلا عجرف قرحا الهاج الجر ناكو
 ّنأك ام اونهتتاف باتكلا رود ىلا ةلاجرلاو ”ناسرْفلا تراك ميغ نكسيو مهضارغا

 اوفلاحتف ةيراغملاو ةقراشملا ٠ نم ةعامج كلذ دعب عمتجاو سانكلا ف ناك ام اومهنو اهف

 فلحتو هولعف اع ؟ مهبلاطي هأسع نّمِم عنملاو قازرالا باط يف ”ةدحاو ادب ؛ اونوكي نا ىلع

 6مل ىلا كلذ يف مالا ىعتتاو مبعم هدشو مهنم هنوك ىلع حالف نب يلع دئاقلا مهل

 لادتسالاو ةنالولا نع هفرصب ساو ٠ ةسايسلا روكشم نع جرخو ىصع دق اذه: : لاقؤ

 ةروكذملا ةئسلا نم لا وش يف هباحصا نم ريسي رفنب امنع لحرف كلذب هيلا بتكو هب
 يربرب دوسا لجر ىلا قشمد ةيالو در يمكاحلا يارلا ىضتقاف ٠ قدمد يف ركسعلا ىقبو

 راكب نب تلمزط دئاقلا هل لاقي

 قشمدل يربربلا راكب نب )١ ةلمزط دئاقلا ةنالو

 موك ةنس ةيقب يف

 موي يف هللا ماب كالا لبق نم اهيلع ايلا» قشمد ىلا روكذملا تلمزط دئاقلا لصو
 يلاو يرفو نبال ادبع تامزط اذه ناكو ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم نيقب تسل دحالا

 مهنم هل لصحف مهلاوما ذخاو مهملظو اهلها ىلع راجف برغلا سلبارط هالوف ناوريقلا

 ناوريقلا ىلا هصاخشإ سمتلاو هبلط هالوم ىلا هملظ ربخ ىعتتا ملف يظع لام
 ناك ام ضعب لمحو رصم ىلا لصوو هلامو هسفن ىلع اًقافسا مزبناو هفاخذ رمالا فشكت

 اهيلع ايلاو ماقاف قشمد هالو هنم هتلزنم تااتو هدنع هلاح تنّكمتف املا ىلا هعم
 يئابحللا حلفم دئاقلا هل لاقي ةرضملا مدخ نم مدام اهنع فرصف 54 ةنس مرحلا ىلا

 رهاظ وبا رصم يف عمتجا دق 55 ةئس يف ناك١ن يح ولا

 ناويد هبلاو ١ رصم ىلا ارطو دادغب لها نم ناكو ( 40') يوحنلا دمحم نب دومحم

 تاوصّخ قشمد بئان رما مورم# ةئس نم رخالا عسر يف نا مالسالا خيرات يف يهذلا لاق )0

 را مث ٠ .رمعو ركب ابا بحي نم ءا ءازح اذه : هيلمأ يدونو رات قم هب فيلق يرث ينك احلا دونألا

 لتاق نع يضر الو ُهنع هللا يضر كانه ٌُهقنع برُضف ةلمرلا ىلا جرخأف هب



 دج نيرا

 ام لازو باوصلا ناس ىلع لاوحالا تماقتساو كاذب ىتكلا تذفن و٠ هللا ءاش نا
 بارضالاو لالتخالا نم فيش

 يبرغملا ليعمسا نب ميك دياقلا ةنالو

 مو.٠ هنس قشمدل لحفب بقلم

 يف هقارغا رقع هيف حرشلا مدقت ام ىلع ةماصمصلا نب دمحم نب شدج كله ال
 ريس نم نواخ عسنأ دحالا موب يف هك اله ناكو روخلاو ءامدلا كفس يف هلاغباو ملظلا

 ةياورلا هذه يف حص ام ىلع ايف كله يتلا هتيالو ةدم تناكو 56١ ةنسرخالا عيبد
 عقو كاذب رصم ىلا ربا. ىهتناو موي رشع ةّنسو ارهش رشع ةتس هذ مدت ام نود

 يلرغلا ليعمسا نب ميت دئاقلا ىلع رايتخالا عقرذ روكذملا دعب اهتيالوأ راتخي نمل دايترالا

 هل تضرعو 560 ةنس نم اروهش يقتبو ىعنو رماو اهب ماقاو اهيلا لصوف لحفب بلل
 يف داتعالا عفو رحم ىلا ا ربخ ىمتتا املاف هلمس لاط ىذمو اه كله هلع

 ةلوا 5 0 اهيلو ناك دقو حالف نب رفعج نب يلع دئاقلا ىلع هنيالو

 كاذ حرش

 ابلع لف ةنأث ة ةعفد ف املاو قسيمداىلا حالف نب, رفعج نبا يلع دئاقلا لصو

 اجباوعتا نب ديو :اهربا ليت ةدم ماقاو 56 ةنس لا وش نم اتيقب نيتليلل تسلا موي يف

 تضنتقا مث لالغتسا نم م يشل ضرعت الو لام يف هدي طسي مل ناالا ةالؤلا ةداع ىلا

 اهتالو يف هريغب لدبي و اهنع فرصي نا رصمب ءارآلا

 ىعادلا نيكتخ دئاقلا ةنالو
 مهي»» ةنس يف فيضلاب فورعملا

 لبق نم اييلع ابلاو قشَمد ىلا فيضلاب فورعملا يعادلا نيكتخ دئاقلا لصو

 . اهدائجا لاوحا يف رظنو . اهزؤما ردف ةئسلا نم ناضمر رهش يف. هللا ىماب 3
 نم ل رهظيو مهطلانيو مهتأيطعاب عفاديو دانجالا تامجاو صان نا هار ىضذتقاو

 نب. يلع دئاقلا نوكي نا قفنت او لما لين الو مارم غواب نم (39') ) نكمتي ملف ديفوتلا
 دانجالا تباط املف قشمد رهاظب ةسايكلا يف هركسع يف اميقم 56 مدقللا حالف

 قالطاو لاما ريب دت ىلع ناك ٠ "ىش مكتفازرا رما نم يلا سيل : مهل لاق هنم اهقازرا
 4ل



 دلع و4 ع

 امم : ركك مهل لاقف اهعيمج اودرف حراوملاو بكل لاغبو بناها ىلا ليخلا روهظ ىلع
 داعو باسحلا يف نكي مل ام ثداحلا اذه نم سانلا ءاجف هوببجي ملف ! كلذ يف ببسلا

 نوفئاخ مهنا ريغربخلا ام نوملعي ال مهو مهفويس دنا (38) رهشو بكوملاب ركش
 اوسلف مهرود ىلا مهزثكا عجرو رام نب نسما: نه هيلع متت ةليح نم مالا ىلع

 نم هعم نمو ركّش قدحاو ةقراشلاو ةبراغملا ْيَثو رصقلا باب ىلا اوفاوو مهحالس

 سارتلاو فويسلا مهيديا يف مدخلا رصقلا فرش ىلع العو رصقلا ةقراشملاو كارتالا

 املف ٠ درمزلا رصقلا سدا ءالعلا وباو ةلودلا خويشو داوقلا عمتج :حاو رمالا ملظعو

 نع اولجترتف سانلا ىلع مّأسو بابلا ىلع ةرظنم نم 0 ةدايز 5 اللا ىار
 رصقلا باب حتفو راو تافويلا تبرضو هيدي نيب اهواتقو ضرالا ىلا مهاود

 رباكاو ركش ىلا هدبب مالا اهتك دق ةعقر ميلا تيلطوا :لياشسزلاا نراغضا» ئدشنلو

 ةعاطلا اومزلاف هتلتقف هلثق تبجوا اًروما ناوجرب ىلع تركنا يننا : اهيف.لوقب داوقلا

 ضرالا اواّنق مهيلع تئرق املف ٠ ةذوخا# لا ةعيبلا نم مكباقر يف اهيف ام ىلع اوظفاحو

 فرصب هرماف ةلودلا خويش نم ناكو رهوج نب نيسملا ىعدتساو ٠ انالوم رمالا : اولاقو

 نم ةفئاخ سوفنلاو هراد ىلا داو تلا نم لكو هرصق ىلا مانا داعو مهفرصف سانلا

 هراد ىلا يكاملا دوعسم بكرو ناوجرب لتق عاشو ةبراغلاو ةقراشملا نيب ثدحت ةئتف
 ىلذتساو ريخالا ءاسشملا تقو ؟السا سلجنو ٠ هلاوما نم انسهيفاام عيمج ىلع ضبقف
 باّتُك رئاس راضحاب هيلا مّدقتو ريزولا ميهربا نب دهف نب ءالعلا اباو رهوج نب نيسحلا

 سما ناك اًدهف اذه نا : مث لاقو هيلا مهلصواو اورضحو لءفق لاعالاو نيواودلا

 مكيلع مقتلا يف ةطورش هوقوو اوعيطاو هل اوعمساف يريذو مويلا وهو يدبع ناوجرب بناك

 عمسلا :اولاقو اهواّتقو ضرالا دهف لقو ٠ لاومالا ةسارحو لامعالا ةاعارم ىلع اورفوتو

 فرعاف يمدخ باتدكلا ءالوهو كنع ضارو كل دماح اا : دهفل لاقو ٠ نالوا ةعاطلاو
 هتيانكب ةدايزلا قحتسي نم بجاو يف دزو مهتم ظفحاو ا مهلبام لجاو مهقوتح
 لتقل بجاولا بسلاب لامعالاو دالبلا ةالو رئاس ىلا بتكي ناب مدقتو٠ هتناماو

 اما : باطخلا 3 هلثع ( 39” ) ةداعلا ترج امو ريدصتلا 5 هتخسن اه بتكف ٠ناوجرب

 ريما كملعاو هلتقف هطخسا مث هلمعتساف اثيح نينمأوملا ديما ىضرا ناوجرب ناف دعب

 هتعاط يف ديشرلا كبهذمو هتمدخ يف ديمحلا كنس ىلع يرجتو هملعتل كاذ نينا
 روهمملا لاوحا نم كيدل دّدجتي امم ٌةعلاطو رومالا نم كلبق ام ديدستو هتحصانمو



00 

 برعلا عم لالا تحلصو ٠ هلثم ةداع هب ترج ام ةيدحلا ةباتم يف: ليس .ذفتاو نيا
 برغلا سلبارطو ةقرب ىلا | ركسع رّيسو ةعاطلا طئارش مهءزلاو ةرق ينب ىلا نسحاو

 نم ةعني [املا ىلع هقافشا طرفل ناكو ٠ يبلتصلا سناب ىلع اهتيالو يف لوعو اهذخاف

 باب نم ةلعفي كاذو لءفو هتحتسم ( 88” ) ريغل ءاطعلاو هبوكر تقو ديغ يف بوكرلا
 هيلا ةءاسالا نم هنا هسفن يف كلذ رسي وهو هلامو هتيسهو هسفدل ظفطاو ةسايسلا
 سناو هب 0007 يبلقصلا )١ نادبزب فرعي مداخ ايلا عم ناكو ٠ هيلع قيدضتلاو

 دازو هل هسفن' يف هرسي ام ىلع هعالطاو هللا ناوجرب نم هوكشي ام ىوكش يف هبلا ١

 هسفن يرجي نا ديري ناوجرب نا : لاق اهف:هلءلاقو هب ءارغالاو هيله ليش ا يف
 ىلع ذخالاو كيلع رجلا يف يديشخالا دلو ىرح كيرجيو يديشخالا روفاك ىرخي
 كيأر اذه ناكاذا : ؟ال1: هل لاق ٠ هب اًدرفتم كرما رب دتو هلتقنث نا باوصلاو كلِ

 ةئس روهش ماا ضعب يف ناك املف.هل اهذيف2 هلع ةدعاسلا كتم ديرات ال ٠0
 هراد ىلا هفارصنا دعب رهلشلا تقو يف ناوجرب ىلا ذفني ناب اطلا ىلع ناديز راشا

 رصقلا لخاد يذلا ناتسلا يف هل فق ناو ديصلا ىلا ثوكرال 'هنع سانلا قرذَنو
 ناتسبلا يبناج يف مدخلا بترت نا ديرا : لاقو بوكرلاب هيلا لسراف ةلتقب رما رضح اذاف
 يف تنكو ىنءبتو ناتسلا تاخد ناوجرب رضح اذاف يدي نيب تناو هباب ىلع فقا يناف
 يف هاب شيام مدخلا فقاوو هرهظ يف نيكسلاب هرضاف كيلا ”تراظن اذاف هت

 يف ةازبلاو ديدش رللا نينموملا ديما اي : ىاحلل لاستف ناوجرب لخد ذا ثيدحلا يف امه
 ذفناو ٠ جرو ةعاس هيف فوطنو ناتسلا لخدن انكتو تقدص : لاف ٠ديصت ال ِهلثم

 ةرهاقلا رهاظ سقملاو سقملا ىلا بكوملا عم ريسيت ناب بكر دق ناكو ركش ىلا ناوجرب

 عاملا لخدو لعفف « كعبتيو ناتسبلا نم جرخي انالوم ناف » ةرطنقلا دنع فيو

 هردنف ةقلا مان نوالا ضيبا امداخ ناوجرب ناكو هدعب ناديزو هفلخ ناوجربو ناتسلا

 حاصف ٠ تردغ انالوم اب : لاقف هردص نم اهعلطا نيكسب هفاتكا نيب هبرضف ناديز

 نيعرسم راسككلا مدخلا جرخو هواتقف هيلع مدخلا رئاككتو ٠ هسار اودخ ديبع اي: ماخلا

 نا لاقيو نادير وه "ه٠ ةنس ناوجرب ةمحرت يف يهذلا ظفاحلل مالسالا خيرا فم مآ

 ءارلاب هنا كش الو ةطوقنمل يازلاب « ناديز » فّشصملا بتك» ةيشاح فو سورس ةنس يف الق ؟اخل
 يلقصلا ناديرا ناس يه ةيادبرلا نا يزي رقملل ططخلا يفو . ةيابيَرلا انش هيلاو ةلمهملا

 نادير ناتسب“ ةلمح نم يه جلبلهالا ءارحص ناو ةروكذملا ةنسلا يف كاجلا هلتق يذلا
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 بكرو ٠ لجر يتثام ريدقت اوناكو مهرساب مهولتف مهباحصا يف فيسلا اوعضوف مالا
 اوحتفو بناج لك نمروسلا اوملثو اميرذ اثق (37") هيف اواتقو دليلا اواخدو داوقلا

 فرعي ادئاق جرملاو ةطوغلا ىلا درجو نيبقشمدلا رود ةبراغللا لزتأو اهومرو هباوب
 مهنم لجر فلا لتق هنا لاقيف ثادحالا نم اهب نم يف فيسلا عضوب هرماو نورصنب
 فكك ءاقبالاو وفعلا اولاسو سانلا ثاغتساف اهفاطف قشمد لخدو ٠ نيديثك اوناك منال

 ىعدتساف هتقو يف رصتلا ىلا داعو عضاوملاو لاحلا يف عئاجصلا باحصا بترو مهنع

 برضف ثادحالا ءاسؤر جرخا اورضح املف هيف ميبنظ هين نس ءامدتسا بفاركلالا

 ضيق كلذ نم غرف اذا ىت> هيلع يف مهتم دعباو لك بلص رعاو مهيديا نيب مهباقر

 ا ةئامسمح دلملا لها ىلع فظوو مهمعتو مهلاوما ذمخاو رصم ىلا مهلمحو مييلع

 برس ناكو كلهف هلصاو دري الو هلزا عفدي ال يذلا ىلامت هللا ىما هءاجو ٠ رانيد

 لتقي نا بلطيو توما ىنمتيو ملألا نم :كيبغتشي لذي [و هلفس يف جرخ دوسأ هكاله

 لاما مذهل ىلح كله .نا ىلا لتي الف هلتق يف لثسيو نّكمي الو نكمتي الف هسفن
 ١ قكايمدلا نم لتق نم ةدع نا ليقو روهشس ةعشل ةنتفلاو ةيالولا هذه ةدم تناكو

 . هناكم شيج نب دمحم هدلو دلّدف هكالبب رصم ىلا ربا ىعتناو ١١ لجر فلا ةثلث
 دالبلا نم مهاعدتساو ةقراشملا ناوجرب لاّساو ماشلاو رصمب رومالا تماقتسا دقو
 هراهبن ماسلا رصق يف رظنلا لصاوي ناكو لجر فلا ةثلث ريدقت مهنم هدنع عمتجاف

 يلا نبا هيدي نيبو اهتح ةسايسلا يفويو فاصتئالا زواجيو ليللا فصتني نا ىلا عمجا
 كلم لبسي ناوحرب لسارو ٠ اهذمفنت نسحيو رومالا يدم نم مهربا نب دهف ءالعلا

 اهيف كلس اياده هيلا لمحو ةعداوملاو ةنداهملا ىلا هاعدو ءالعلا يلا نبا ناسل ىلع مورلا

 رذع ةعداولا توكرقتو رلوبق. نسحاب هنم كلذ لبسي لباتف .ةفطالملاو فلأتلا لبنس

 نع ملسملا نب'نسملا وبا مامالا ينئدح : : رك أسم نبا لاق : مالسالا خيرات يف ىهذلا لاقو ١(
 ايل تيب دنع اهئارأف شيمل رمخلا نمالامحا فداص دهازلا يرحلا نب ركب ابا نا هخويش ضع

 ىلا رظنف هلاس اع اع هدجوف هقفااو ثيدحلاو نارقلا نم ءانلا نع اعف :نانخا يدي نيي زشعأل

 تون دقف بهذا : لاقف ةقولم# اهدحوف هتناع ىلا رظ؛ نم رماو ةصوصقم اهدجوف هرافظاو هيراش

 ق هنطب يف ام ىقلاو ماذجلا نم. غلب ام هضرع يف شيج غلب .املف . كيلع.ب جتحا ام دجا مل ينم٠
 . ثان: هباحصال لاق مالا نم هلاش 5 2 هاا نم يفوعرا نولتقا : هباحصال لوقي 2

 لها هديعل هتيمس ولو همهس ينباصا لجر ريغ قوأطخاف ماهسلاب يفومر مهاك قشمد لها ناك
 م نيميراو انس هدعب..يرجلا نبإ شاغو . ةقوعد ةقاصا يرملا نبا هنا نوئزي اوناكف : قشمد
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 نب ناواس مت يلا دئاقلا جارخا دعب قّدمد ةنالو در ةساسلاو لاملا تضتقا هلامعا

 لصوو راسنذ يديشخالا ةراشب دئاقلا ىلا هل 5ذلا مدقت ام ىلع اهنم جالف نب رفعج

 يف كلذ يف ةالولا ةداع ىلع هيف ءانبلا يف عرشو اهب ةالولا رصق يف لزنو اهلخدو اهلا

 شيج عم روكذلا يلاولا ةراشب دئاقلا هجوتو ٠ 84 ةنس لاوس نم فصنلا نينثالا موي
 نوملسملا أفكتاو مهيلع رصنو مهب هللا رفظا املف مورلا يف داهملا ىلا ةماصمصلا نبا

 نم درو دق ىمالا فداص ةلمحلا يف يلاولا ةراشب داعو نيرورسم نيرفاظ نيرودنم

 ( 87”) دمحم نب شدج دئاقلا ىلع اهرارقاو قشمد ةيالو نع ةراشب دئاقلا فرصب رصم
 ةماصمصلا نبا

 هلام ناكو هلاح هيلا ثبتنا امو كلذ يف بسلا حرش

 ام ماشا ىلا رصم نم ركسعلا يف شيج دئاقلا جارخا يف ببسلا حرش مّدقَت دق

 ىلا دوعلاو مورلا ركسع رسكو روص رغث حاتتفا يف ديبدتلا يف هئم ناك امو ىنغاو ىفك
 دعب ىوطو ةمايخ فيصلا ضّوق دقو كاذ قفتاو ٠ اهتيالو نع ةراشب فرضو قشمد
 ىلع قشمد لها نم سمت اف هريرهءز ةرقو وير هو رضي لبقا دق ء اتشلاو ةمالعا رشنلا

 لامتسا ىلع رفوتلا يف عرمشو اهيف لزتف بلط ام ىلا بيجأف ايفل تيب ٠ ءالخا هركذ مدقت ام

 ثادحالا ءاسر صخشاو ملا نم عنملاو ةريسلا ناسحاو فكنا عفرو لدعلا

 لكألل مهرضخي موي لك يف طسلا مهل لمعي لعجو مهنم ةعاجج بجحتساو مهمدقو

 نامزلا نم ةهرب كلذ ىلع تضم املف: لاح لكب مهتلاتساو مهسينأت يف غلابيو هدنع

 ديرع ا ,دادعتساو ةبها ىلع نوككلاب مهلا مدقتو هاحصا هوجو هدا وق رضحا

 دإبلا م + لبسلاب هت ةموتحلا هعاقر نم مهبلا لصوي ال عقوتو مع ادختسا
 بر مث هي 510 يددسلا مدير هن لغو يذلا عضولا وذ قلل

 يواعلا يرهانلاب فورعملا ىلا مدقتو فوسلاب ةبرامملا نم لجار يقئام هراد ماح يف

 اوماقو اولكا اذاف ماعطلا ثثادحالا ءاسؤر روضح يعاري ناب هناقدو هصاوخ نم ناكو 8
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 يف بتر نم رعاو هباب مهيلع قلغا هيف مهيديا لسفب مهتداسع ترج يذلا سلجلا شا |
 نم ةعامج هعمو لخدي مهنم لجر لك ناكو ٠ مهباحصا يف فيسللا عضوب مالا

 ةداوق ىلا عاقرلاب شسج رداسف مهمسر 0 موقلا رضحو حالسلا مهعم ثادحالا ' 7

 قلغاو سلا ىلا اوضهنو هترجح يف لخدف ضهن اوغرف املف لكآلل مهعم سلجو 0١
 نم جرحو نيقيكدلاب فورعملا مومدشب اليو ريك ينثا مدع تناكو هباب نوشلا



 ١ دك ا

 عفرف هتمألب نضحتم سقودلاو هيلع لمح هنم اند املف ةنم رحت الو هب لفجي ملف هب
 لصوف عردلا يف اللخ تباصا ةيمر هاني يف يذلا نيبوزلاب هامرف هب هممري ام ىقتيل هدب

 0 ودع نإ » سشاتلا حاصو اتم عم ضرالا ىلا طةسف هعالضا يف هنم نّكَقو هيلع ىلا

 نصمحلا يف ناك نم لزنو برعلا تداعو نوملسملا عجارتو مورلا تمزبتاف « لتق دق

 حيفا جرم يف ةعقولا تناكو مهورساو مهواتنف ف ىلع نوملسملا ىلوتساو مهوناعاذ

 ةيمافا ةريجم هبناج نمو لجر رثا يف لجرالا هككلسي ال قيضلاب فرعي لبج هب فيطي'
 ىلتقلا سور نم رّثحا دقو راهنلا مرصتو ةميزمللا يف بربع مورال نكي ملف تولقملا رهن
 هللا مهحنم امب نيرورسلا نين نيمغاغلا نيروصنملا ثدبم نوملسملا تابو سار فلا ةرشع

 باود نم هومهن اع دغ نم برعلا ىفاوو ٠ ٠ رفظلا نم مهل بهوو ةبافككا ن نم مهانا

 | 1١ نال نخبلا نمدلاب عاب نم مهنمو در نم مونمو ةعزهلا دنع نيملسملا

 اًذوخام ناكو ةفرع امالا برعلا نم دحا عاتي الا هركسعم يف ىدان مدقملا ةماصمصلا

 نيملسملا ضعب لسا ىف نئقوذلا ادلو لصحو ٠ هباحصا هذخا اماّلا دحي ( 365 ) ملف هنم

 نصح ىلع ماقاو هيلا اههذخاو رانيد فلا ةتسب هنم مدل ةمايحمصلا نب شح امهعءاتباف

 "ال قرشالا نم ,لجر ىنلاو سار. فلا ةرشع نر صم ىلا لمحو اعوبسا'ةئمافا

 07 هللبه تمظع دقو. قشمد ىلا افكنم فرصناو ىرقلا قرحاو قيتاسرلا ببنو ةكاطتا

 " 2 مهدازو ةيساثلاب مهاقلتف هل نيعادو نينه« اهئادحلو اهواسؤرو اهفارشا ةليقتساف
 تضوو لاغبلاو ليخا ىلع مهامحو ثادحالا هوجو ( ىلعو ) مييلع علخو ةداركلا نم

 قاوسالا يف زاوللاو لوخدلا يف هوبطاخو دلبلا رهاظب ركسعو ناملغلاو يراولا مهل

 ناو ”ركسع يع»: لاقو لعفي ملف هيلا برقتلاو هب رورسلا اراهظا اهونيز اوناك دقو
 0 ويمتلاو» مهنم ةأطولا هب لقثب ام ىلا مهيديا اودع نا نم | و يعم اولخد تاخد

 كلذ »4 هوب اجاف اهب هلوزن نوكيل س تيبب فرعت قشمد باب ىلع ةيرق هل اواخي

 قشمدل دئاقلا يديشخالا ةراشب ةنالو

 كلذ ىلا ىعادلا بيسلاو 84 ةئس يف

 لاملا هيلا تلآ امو

 ماشلا ىلا ةماصمصلا نب شدج زيه ىلع يكاملا ناوجرب عم رصمب لاما رقت ال
 8 نيلصاولا مورلا رشل عفرلاو لاوحالا ديدستو لاممالا ريبدتو هف ثدح ام يفالتل
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 رهاظب بلصو اح َملَسَف رصم ىلا هباخصاو ةق ةقالأءلا لجو املا ناوجرب لي ىلع حتف

 ةلودلا رصان نب نيسحلا هللا دمع وبا يلوو ٠ هباحصا لئقو اني هدلج ىشح' نا دعب رظنلا

 دصقأ ةعمبر نب ردب هتمدقم ىلع ةمصاصصلا نب شيج راسو اهب ماقاو روص نادمح نبا 1

 داك ىت هعبتو هيلع يبجي قلح ىتح هيدي نيب بره ُةبلطو حارسا نب لفغد نب جرفلا ٠
 هئماف نامالا بلاطو حفصلاب هنم ذاعو هتاسن زئاحعو هسفنب حارج نبا هامر مث هذخاب ْ

 ىلا داعو هعم هررق ام ىلع ةفاحثساو ةنع كفك وفا ةنع افعو ةمزتلا ام هيلع طرشو

 ٠ ةيمافا ىلع لزانلا مورلا ركسمل (لاط قشمد ىلا أفكتاو هابق نم ايلاو اهيف تتّدو ةلمرلا
 ىلع ليقاف ةعاطلاب هل نينعذم اهئادحا ءاسئرو اهفارشا هلبقتسا قشمد ىلا لصو املف .

 لدعلا ةانعاق" كتلكرا عفرب دلبلا يف ىدانو لبا مه رهظاو ثادحالا ءاسئر

 نوعدبو ةنوركشي ةمعرلا هيلا عمتجاف ٍداسفل م ني يلبرغم لك مد ةحاباو فاضنالاو

 ةثلث ماقاو مورلا يف داهللا هلع هنا مهدلعاف مهشي هيف لوزتلاو دلبلا لوخد نانا

 نسكلا وبا هيلا لصوو ٠ صمح لزنو ملصوو مهلمحو ثادحالا ءاسؤر ىلع علخو مايا 3
 سقودلا ىلا هجوتو ابهتماع نم ةعوطتلاو سابارط دنج يف ةردمح نب دحاولا دبع

 مهتم غلبو راصملا مه دتشا دق هلها تراصف ةيمافا نصح ىلع لذانلا مورلا عظع 0
 ةسمخب اًدحاو دحاو عاتباو بالكلاو فيلا لكأ ىلا مهرما ىهتناو تاوقالا مدع 0ك

 ناقيرفلا ىقتلاو بواقماب فورعملا ربنلا مهنييو هنيبو مورلا ءازاب لزتف ٠ اههرد نيرششع ٠
 بالك يب (36”) نم سراف فلا معمل لجر فلا ةزشع يف نوملسملاو براحا اعزاتتو 1

 يف فيسلا اوعضوو هورسكف داوسلاو مليدلاو راّطعلا ردب هبفو ىلقلا ىلع مورلا لمحف, ٠

 اهيفو ةنمبللا اهتقلو نللبارط يلاو .يبلقضلا روسيم اهضو ةرسيملا تمزبتاو مل نم
 منم اولتقو نيملسملا مورلا بكرو يللالهلا ديخوو مدقملا ةماصمصلا نب دمحم نب شين ا

 نم ةبمافا لها دهاشو مالغ ةئامسح ف يديشخالا ةراشب تشو هوسهتناف كت كلذ

 بيطلع رتل هللا ىلا اواهتباو بطعلاو كالهلاب اونياف سائلاب .لزت اه ل ا

 هل نادلو هبدب نيب هتار ىلع فقو دق مورلا كلم ناكو رصنلاو ةمحرلا نام هدابعب

 يدرك هدصتق مئانغلا نم هذخاب ام هذخاو هركسع رفظ دهاشبل هناملغ نم رفن ةر و

 ةذوخو دغغاذك هلعو داوج ,سرف ىلع ليلسلا كاحضلا نب دمحا رجحلا يلاب فرعي

 اًريجتسمو هل اًنمأتسم نيقودلا ةنظف رخا تشخو نانعلا ىرسلابو تش ىلا ١
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 لاح ثادحالا ءاسؤرلا مققاو قرئاث ةنتفلا تداعو ةرفاو ةَّدع مهنم اواتقو ةفاأ

 هملا ( 85" ) رءالا راص املف يلارصنلا هربا نب دهف ناوجربل بتكي ناكو . دابلا

 ناويد ىلع حلفا نب دمحا حفلا ابا بتكتساو رصم فيرب 0 ءانا ناكو هرزوتسا

 ىلا هداعاو هراتكسا نم هجرخا نا ىلا رامع نب نسحلل فططلتن ناوجرب لزي مو :لياسرلا

 لخادي الاو هباب قالغا هيلع طرش نا دعب هناعاطقاو هشار يف همسر ىلع هارجاو هراد

 هيلع دهعلا ذخاو ناوجرب ىلع الو [اخسا ىلع داسف يف عرمشي الو هيف اهلخادي ناك ايف هسف
 ةجيلا هده يف روص لها ياك وا هنم قث وتلا يف غلابو ناعألا دكواي هفلحتساو كلذب

 ةقالل#لاب فرعي ةيرحملا نم احالام الجر ميلع اورماو اوصع دق مال ةنس يم يتلا

 ناك ام بنو ةلمرلا ىلع لزن دق لفغد نب جبرفملا نا قفتاو ناطاسلا باحصا اولتقو

 سقودلا وح نيتثداحلا نيثاه ىلإ  فاضناو دالبلا يف ثسعلا دي قلطاو داوسلا يف

 دئاقلا ناوجرب عنطصاف ةيمافا نصح ىلع هلوزنو ماشلا ىلا ريثك ركسع يف مورلا مظع

 هدي طسبو اهلامعاو قشمد ىلإ هريسو لجر فلا هعم زّهِجو ُةمدقو ةمصاصلا نب شدج

 ديحو اييلع يلاولاو ةلمزلا ىلع لزنو شدج راسف لامهلا ريبدت هبلا درو لاومالا يف
 ناولس مع ابا دئاقلا فداصو هومدخو دليلا ةالو هافاوو لحجر كلا ةسقح ةعمو يلالحلا

 ةلودلا رصان نب نيسحلا هللا دبع ابا بدنو المج اضيق هباع ضيقف ةلمرلا يف حالف نب
 يلو دق ناكو اهحتفو اهتلذانمو روص دصقل ارشلا دمبع نم هعم نمو مداخلا توقأو

 نم اكرم نيرشع ريدقت رحبلا يف ذفناو اهلا اوذفنأو لحاوسلا :مدخلا نم ٌةعاجج
 سلبارط يلاو ةردمح نب يلع ىلا بتكو روص رغث ىلا لاجرلاب ةنوحشملا ةّيبرملا

 ثيحم تاهلللا ن نم ةعامج ىلاو كلذ لثع اديص يلاو خيش نبا ىلاو هلوطصا يف هملا ريسملاب

 ةقالعلا راجتساو اهلها نيبو ع بركلا تعقوو روص باب ىلع ريثكلا قاخلا عمتجا

 07 رحبلا يف بكحارم ةَدِع هيلا ذفناو هدجتتسيو هرصنتسي بتاكو مورلا كلامي

 رفظف اًديدش اّلاتق رحملا يف اواتتقاف نيملسملا كارم ىكارملا هذه تنتتلاو ةلتاتما لاجرلاب
 ( 35) مهتَدِع تناكو هيف نم اواتقو مهيكارم نم اكرم اوكلمو مورلاب نوملسلا
 مهل نكي مو روص لها سوفن تفعضف بكارلا ة ةمشب تم'عاو الجر نيسمحو ةئام

 نم نامالا دارا نم ” ةيرابوبا 2 1 رب يالسلا نم قيام عضل قو قاطع

 نم ةعامجو ةقالعلا نمو دإملا حتفو كلذ اومزاف « هلزنم مزاملف ةمالسلاو رتسلا لها

 لَّوا حيتفلا اذه ناكو ريثكلا 'ىثلا لاجرلاو لاومالا نم ْذِحُأد بهنلا عقوو هباصحصا



 دلك و دك

 كارتالا عمتجاو ةدتفلا تراثو هب ناخرصتسيو هيدل نايكبي ماخلا رصق ىلا الخدو

 : مهل لوقيو يكس - ناوجربو رصقلا باب ىلع حالسلاب ارشلا ديبعو ةقراشلاو مليدلاو

 هباكل نوكس مهو هّنح نم مدقت ام همف اوعراو هدلو يف زيزعلا اوظفحا انالوم ديبع أب

 ىلا جرخو 0 دياتبللا نوزرفلا فاضنا نمو ةماتك يف راع 0 نسا 7

 حالسلا نئازخ ناوجرب حتتفو ريثك ٍددع يف راصف دلبلا هوجو هعبتو هوعبتو ءارحصلا
 ( 84") ةماعلاو ةقراشملا نم رصقلاب مهعم نمو اوقدحاو لاجرلاو نايلغلا ىلع 6
 لانو نكييترارو نيكتوجنم زربو ن نوخرصي يراوكاو مدخلا هالعا ىلعو كالا رصتب

 رهللا تقو ىلا نسحلا نيبو منيب براا تعقوو نايلغلا نم سراف ةئامسمو ليوطلا

 1 اوقرفتو هنئازخ اوحتفو اهوببتناف هراد ىلا ةمايلا :تفطقو مزيناف هم هيلع ناولغلا لمحو

 ناوحرب متفو ديبم ناك نم هد انؤؤتو هدنع رتنات ةمافلا ل ضعب ىلا نسملا ًاجتلاواهيف

 فاتخا اهف دنملا ىلع ةَدَّدحن َةعبب هل ذخاو سانلا هيلا لصواو  [أخا نلماو رصتلا باب

 مهسوفن 4 هب بيطت ع مهلسارو ةلودلا داوقو ةماتك هوجول تانافالا بتكو "نيل هيلع

 الا عمسلا ىلع امئاعأ تطعاو ةعاملا ترضحف منم ناك اهف مهرذع ةماقا نم

 مهرمأبو اهلها هوجوو قشمد فارشا ىلا بتككلا يشكو ناوجريل سال ا ماقتساف

 حالف نب . رفعج نب نايلس 'مت ايلا دئاقلا ىلع ماسيقلا لعام وا
 هيلع مهل ةناعالاو روكذملا ىلع مهعم عاتجالاب دانجالا ةقراشم ىلا بتكو هب عاقيالاو

 حالف نب ناملس دئاقلا ةيالو تابسا حرش

 , "ملال ةنس يف كلذ يف هيخا لاحو هلاح هيلا تلآ امو قشمدل هركذ مّدقملا

 لالا تلآ امو كلذل ببسلاو قشمدل روكذملا دئاقلا ةيالو حرش نم مّدقت دق
 ةنتف ءالحلا بيّتع رصم نم تانتاكملا تدرو الو . ةءافكتاو ءانغلا هتفرعم يف ام هيلا
 بطي اهب هللا رماب احلل ةعيبلا ديدجتب ةماتك خيش راع نب نسما دمحم يبا دئاقلا
 (دوهشم روك هلا فاستلا ادق ظاكو ناولس ىلع بوثولا ىلع مهثعببو دلبلا لها بولق

 حارلا برشب اًرتهتسم ناك هنكل ٠ ءاضلاو هلاوحا يف ةظقبلا دقوتو ٠ ءانغلاو ةبافكاب 0

 هّقح يف هلع تلمتشا امب ةارصملا تاقاطلا تدرو او ةذللا ىلع رفوتلاو ٠ ءانغلا عاّمساو

 حججرخف هيلع مموجهو هرصق ىلِ ةقراشملاو ةماعلا فحزبالا رعشبل» هول يف كمبنم وهو ظ

 ْنم ةعم دلبلا يف ناك نم اوعقواو 54 هلاوماو هتئارخ كبش هسرف رهظ ىلع ابراه ؛
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 ديف +

 مهارد سيطارق نوةرغي موقو ءارقلا هيدي نيبو راقولاو ةئيكسلاب دلبلا يف قرخو يدنسلا
 ردصو ةعساو سفن نايلس دئاقلا اذه ناكو ٠ ةجاللاو ةنكسملا لها ىلع تاقدصلا
 حالصلا يف دصاتمو ةروهدم ليمملا لعفلا يف ةبغرو هم دقتم ريخلا يف مادقو بحر

 هيف لزنو دلبلا رهاظب ينب يذلا رصقلا ىلا داع ىلص الو راع نب نسملا دعب ةروكشم .
 ' 1| تامالظلا يف رظنلا نس نمأ هرهظاو ةنف اعنةنئاملاو:ةصرلا بوق لاتسا دقو
 ةفلاسلا تابانحلاو ةمردقتملا مئارللا بابرا نم سوبملا يف تناك ة عاج قالطاو هيلا

 هيف رشن اب هلهاو دليلا لاوحا تحاصو لاخلا حالصلا ىلع ترقتساو رمالا هل ماقتساو

 نم فرصب لحاوسلا روما يفرظنلا نم هئسحاو فاصنالا نم هب مكحو لدعلا نم

 هبخا يلع ىلا درو هيلدا ةءاتك خويش نم مهب لديتساو نيرباملا اهتالو نم هفرص
 رصم ىلا روكذملا شيج ىف ةمصامصلا نب شيج اهنع فرصو ماشلا سلبارط ةيالو
 ةماستك ويش نم اذه شا>ح ناكو ٠ ةعم عمتجو نايلس دئاقلا دصقي نا ريغ نم

 ( 84 ) رصمب شيج لصح املف هنيو هنبب و 5| كفل هش ىارلا بس ناك ناولس ناالا ًايضيا

 مهساحتساو ةيراغملل ماشلا لها ضغب > هلو هلع هلسفن حرطو ١ رس ناوجرب دصق

 ام ناوجرب لماو هرما ىلع ةنوعملا هل لذبو اًدعوو اّلوق لسا تار ءالواف مهن«

 رصم ناو مهنم هسفن ىلع هفاخ امو ةماتكو راع نب نسما نم لاوحالا 2 هب يلب

 لسارف مهنم هديري ايف ةصرفلا هتنكسماو مهنم لقالا ددعلا نم اّلا» اتلخ دق ةرهاقلاو

 مهناو موقلا ءالوه عم مالا ةروصو مكتروص متفرع دق: : مهل لاقو ةقراشملاو كارتالا

 0 فعضو مهددع ةلق يف ةصرفلا زهتنت م مو كوبلغو لاملا ىلع اوماغ دق

 مهقثواو ٠ 4 ةباغلا كاردتساو هيف طب راتلا دعب هفالت مكنكمي ال اه ىلا [وةبس

 رامع نب نسا "ةحاؤ-» هديري ام لك يف هل اوةثوو هل 18 ةدعاسملاو ةعاطلا ىلع

 يف ةعامج هل بترو هبف هلواجي ام ىلا ةقبسو هب كتفلا يفو هيف عرشو ناوجرب ديري اب
 ىلع ةريثك نويبع ناوجربل ناكو هراد الخد اذا ركشبو هب عاقيالا ىلع مهغقاوو هزيلهد

 اضوافتو ركشو ناوجرب عمتجاو هب هيلع لمع دق ام هوملعاو هيلا اوراصف رامع نب نسما

 ةعامج ناملغلا نم امهرثا ىلع بكريو ابكحري نا ارارقو امهنلب امم زرحتلا يف امهنيب يارلا
 اذه ابنا رف « اثم عنمي نم انروهظ يفو انعجر اثييري ام نسما باب ىلع انّسحاو اوّسحا ناف »

 تناب بابلا نم ابرق املف لبملا يمي ام . ةرهاقلا يف تناكو نسا راد ىلا امكرو مالا

 مهفويس انعم اوناك نيذلا ناملغلا دوجو نيعرسم اداعو ارذحف هب اريخأ ام دهاوس اهل



 ا

 ىلع لو هركحسع فاصم امهنم دحاو لك برض امهلئاقتو امهبراقت نم مايا ةثلث

 ناهلس ىلا نايلع' نباو حارج نبا باحصا نم برعلا تنمأتساو هبحاص ةزجانم
 نيكتوجنم مزوناو ردحاو تقو يف ٍداوق ةعبرا نيكتوجنم باحصا نم لتقو رهظتساف

 ناك هب اوفتخاو زيتا رجش ىلا ةعزهلا دنع اوأإ مهنال ةريثك ةدع مليدلا نم لتقو

 نيكتوجنم باحصا نم اوناكف ىلتقلا تيصحأو 0 مهنواتقيو اهنم مهولزتي ةيراغلا
 لاومالاو مئانغلا نم هباحصا يديا تّلثما دقو ةلمزلا ىلا ناملس راسو ٠ لجر يفلا

 يف برعلا تّنناف بوث ةئامو رانبد» فلا ةرشع نيكتوجنم رضحي نا لذبو عاركلاو
 هل لذب ام هاطعاو هنم هذخاف ناولس ىلا هلمحو هرساف حارج نب يلع هكرداو هبلط

 0 سئوورلا ترهشف رصم ىلا هباحصا نم ىتقلا سور عم لمحو 1

 سا ناكو ٠ ةيربط ناملس لزنو هب ةقراشملا لاّئساو هعنطصاو رامع نب نسما

 0 ةدلماو ناطلسلا لام نم اميف امو هتئازخو نيكتوجنم راد اوبهتو ةنثفلا اوراثا دق

 دلبلاب اومصتعاو هوشوانو اهلها شوان اهلصو املف لجر فلا ةسخ يف ايلا ادلع هاخلا
 يف هنذأتسيو هنايصعو مهتفلا هملعي' هبخا ناولس ىلا بتكو هيلا لوخدلا اوعنمو
 يواعلا ىسوم ل سكصو هيلا هريسم هملعاو كلذ يي هل نذاذ مهلاتتو مهتلزانم

 داسفالاو ببنل ومار يكمرا ايف ةماعلا طلت مهيلع راكتالاب خوشلاو فارشألاو

 ع مه ةلياقلملاو خييلا رياسملاب دعوتلاو مه عدرلاو مهي .ديا ىلع دخالا نع مهدعاتتو

 مهنا هوملعاو هوقلو يلع هبخا ىلا اوجرخو اوفاخ ها ام ىلع اوفقو املف يارلا همضتقي

 ا لها براحو يلع بكر ةلاهلا ( 88" ) هبلا ىرجا امل راكتالاو ةعاطلا ىلع ٠

 عضولا يف رانلا حرطو للملا كلمو هنم اومزمئاف هعم نوطأتنلاو ديدخلا باب ىلا فحزو

 دعب داعو هلاجر نم اريثك اًقلخ لتقو دلبلا يف عضوم لأ وهو بهذلا رجب فورعملا 1

 قرحا ام قارحا هيلع ركتناف هركسع يف ناملس هاخا ٍدغ نم ىفاوو ٠ هرككسعم ىلا كلذ ١

 فاتو مهقلل ام هيلا اوكشو سانلاو خويشلاو فارشالا هاقلتو غلب ام داسفالا يف هغوابو '
 ليمحلا هداقتعا رهظاو مهنع ةبراغلا فكو مهنماف مهلاوماو مهكالماو مهرودأ نم ١

 نوملاو فلكلا عفرو مهنم ريغصلاو ريبكلا ناماو ةاثلعا نع حنفصلاب ريشانملا بتكو مهيف ١"
 داهشالا سور ىلع عماذلا دحسملا ف تتوكو مهن فاضنالاو :لدعلا 6 0 ف

 طلتخاو ٠ هيلع اوناك ام ىلا اوعجرو بواقلا هب تنأمطاو سوفنلا كلذ ىلا تن 3

 لغبلا ىلع ناسليطلاب ةممجلا موي يف عماجلا ىلا نايلس دئاقلا بكحرو مهب ةبداثلا ٠



 م

 مهني ةقراشملا انناوخا راصو ةماتكو راع نب نسملا كلملا ىلع بلغت دقو ةمدخلاو
 ةباصعلا هذه ىلا ةلودلا ملستو ةروصلا هذه ىلع ربصلا انعسي امو نيملسملا نيب ةمذلاك

 بايثلا قير يف هب سانلا ىدتقاف ديدشلا ءاكبلا ىكبو دوسلا هباث قّرخو ٠ ةطلستملا

 يف هتجبم لذابو رثذوت ام رثومو كرمال عبطم كل عماس الا انيف ام : اولاق مث ءاكبلاو

 انك ٍةنكمو سفن لذبو مد نجاح تمسر امبمو كتمدخو هتمدخو عاملا ةعاط

 . انالوم هه ىف كاتم كردتو كانم غبت نا ىلا نيعئاط هيف كرمالو نيعراسم هيلا

 هقفاوي امب لمعلاو هل ةعباتملا ىلع مهءازآو مهئازع ىَوقو لاقملا اذه ىلع مهركشف
 ةديرج تامتشا دقو ٠ قثشمد رهاظ ىلا 3 لاجرلا يف ءاطعلا عضوو هراد ىلا داعو

 رامع نب نسحلا ىلا نتكو الجرو المخ هعم ني.رئاسلا دانجالا نم فلا ةتس ىلع تانثالا

 م ربا ىلع فقو املف ٠ لالا كلذ حرشب ديربلا باحصا عمو روبطلا ةحنجا ىلع

 ”عمج وه امو نيكتوجنم ربخ نم درو ام مهيلع ذاعاو ةماتك هوجو عمجو قلقو هبلع

 ليعلا ىلا نوعراسملاو كتعاط لها نحن : اولاق 9 دنع يارلا ام : لاقو مهيب يف هيلع

 يزعملا نيكتتفل ىرجح ىرجو عاملا ىلع ىصع دق نيكتوجنم نا رظاو ٠كتراشاب
 لاومالا قالطاب زيزعلا لاوما نئازخ يف نارا ىلا مّدقتو هلاتقل سانلا بدنو يعيوبلا

 لاقو يدْصَعلا ركشو ناوجربلا رضحاو ٠ مييف قاقثالاو لاجرلا انزجتش: .ضاررعلل ىلاو

 ردالا ظنح الا ضرع يل امو ايف لوقلاو يلع مالكتا راك دقو خيش لجر انا : امل

 000001 [[”يدضاشمو (كتدعاسم ديزأو يلا هناسحاو زيزعلا عانطصا ب اةعف كحال

 هل دايقنالا ىلا ةرورضلا امهتعدف ٠ ةوطلاو ةديقعلا صولخو ةّيئلا ءافص ىلع يل
 يراخ ىلع اهل عالطالاو ةرواشملاو ةضوافملا امهعم فنأتساو امهنم هلأس ام ىلا ةباجالاو
 نب رفعج نب نميلس مت ابا بدنو ٠ ةقراشملا ةلائساو روهمدلا يف ريبدتلا هوجوو رومالا

 سمشلا ام لك هل قلطاو ماشلا ىلا ريسملاب هرماو شيلا رالسهتسا هلعجو همدقو حالف
 هدنع في مل دح ىلا كلذ يف فرساو عاركحلاو حالسلاو لاجرلاو دّدعلاو لاما نم

 ناكو ٠ سمش نيع ىلا زّربو لاجرلاو ليما نم لجر فلارشع ةتس ةعم (387) درجو
 هيلع ضيف هركنا ام هنع رامع نبا غلبف ةراذولا يف هلاح ىلع ريزولا سروطسذ نب ىسيع

 امهكلف ةمرلا ىلا نيكتوجنم لحرو رصم.نم حالف نب ناولس راسو هلتقو هبكنو

 لزؤنو نابل نب نانسو حارا نب لفغد نب جرفملا هعم ناكو اهب ىوقتف اهناوما ذخاو
 دعب ناك املف ٠ ناشدحلا لتاقتو اهرهاظب لزن ىتح نيكتوجنم راسو نالّقسع ناملس

 >5 حت عدس ةدحلا



 نحت 48 - كح

 تطسناو رئاو بحا نمل راوخلا نم بهوو ىقتعلا لان نم قتعأو عيبلا راتخنل نم

 نب نسحلا باغو قمار مهمح كا غو ديا اودمو ةماعلا ىلع اوطلستو ةماتك

 كلذ ىلع هلمحو ( 3س ) ماا لتقب مل مهو رومالا ىلع ةماتكو كلما ىلع راع

 هّبس رغص هلمحف ٠ هل دّتمتنو هميقت ماما ىلا انل ةجاح ال : اولاقو ةباحصا خوش
 هذه ردق امو : هلتقب هبلع راسا نمل لاق ناو هبف ركتفلا لالقا ىلع هرماب ةناهتسالاو

 هعنعو همزالبو كالا سرجي كلذ انثا يف ناوجربو٠ ١:قاخماام اهثم نوكي ىتح ةغزولا

 عم قنا يدضعلا ركش ناك دقو» روصقلاو رودلا ةقرافم يف هل حسفي الو بوكرلا نم

 رضو عقنو . ويماءاسااف" قلقا ف ءاوس ةماك ىلع اراصو لمفلاو يأرلا يف هدضاعو ناوجرب

 اماو ٠ همف اهل ةمالسلا تت نا ىلا هب زيزعلا هدلاو ةاصو يف كالا ظفح ىلع ارهاظتو

 دازو ٠ اهتيالو يف هلاح ىلع قشمدب ماقا هناف مورلا ةبون دعب هنم ناك امو نيكتوجنم

 نيكتوجنم ىلا ناودرب بتكف ناطلسلاب مهتالابم تأقو ةماتكو راع نب نسا 7

 جورفلاو مرلحا ىلا مهيدعتو لاومالا ىلع مهتبلغو رومالا ىلع ني. روكذملا ءاليتسسا هفرعي

 ةساْسلا موسر يملا نيقواخلا نم ةمشملاو قلاخلل ةبقارملا مهعفرو لامجالا حييبقو

 هرما زييدت نيبو هنو اولاحو هرصق يف مانا اورصح دق مهناو ةمدخلا قوقح ةعاضاو
 هذه عقو رصم ىلا لوصولاو هدلو ظفحي هدئعزيزعلا هالوم ةمنعن ةلباقم ىلا هرشد)

 ىلع هنودعاسيأ بايلا ىلع نييذلا ديبعلاو كارئالاو مليدلا نا » : :لاقد ةغابلا ةفئاطلا

 دنع باتكلا يف ام نيكتوجنم لثتماذ « مييلع اًناوعا هعم نونوكيو مهيف لواحي امن

 دانحالاو داوتلا عمجو داوسلا ْ عمامجلا دحسملا ىلا بكرو هيلا عراسو هب هملع هفوقو 5

 زيزعلا قوقحم مهركذاو ةزيلاو مدقتلا هلو يولعلا ىموم مهيفو هفارشاو دلبلا خياشمو "7

 ريذلا داقتعاو ةّيعرلا يف ةريسلا نسحو ماعلاو صاخلا ىلا ناسحالا نم هنم ناك امو 3

 ءافطصالاو مّدقتلاو عانطصالا قوقح نم هيلع هل ام رْكَد ىلا كلذ نم جرخو ةقاكلل ١>
 | دوقتمو. (هؤدعم : هئحظ انفو اتيمو 3 هتمدخ .يف همزاب امو همساب هومتلل كذا 1

 هاضفاو هب مكحو هاضتراو هل هراتخا ام ىلا هلقنو هيلا هللا هضبق ذاو : لاقو ادوجومو ٠١
 يلاو موبلا وهو نينمؤلا ديما هللا رماب ؟املا هلماسو هلل ىلا تاقثنا دق هقوّح ناف 0

 (32ءْ ) ةحصانملاو ةعاّطلا قافعتتسا يف هللا ههحر هللاب زيرؤعلا هماقم مئاقلاكو ةمعتلا 3 ١

 (ناوجرب ينمي ) ىمسْن و: رهاظلا دبع نبا لاق: ناوجرب 'ةراخ يف يزيرقملل طلخا فإ >>>
 كاملا هب همس « غزولا



 دس 44-2

 ديدش ةناصحلاو ةوقلا نيتم يرجن يرب وهو سلبارط رغث ىلع ديزي ام اهلاعاو ةينفر
 هك يف ةصرف دوجو وا هحاتتفا لواحي موي نيعبراو امين هيلع ماقاو هلزاتم ىلع عانتمالا
 كلذ رابخالا ت تاو ٠ مورلا دالب ىلا افاق هنع لحرف دارم الو سما هنف هل متي ملف

 رياسو ةازغلا يف ءادنلاو داهللا ىلا رافنتسالاب رماو هيلع كلذ مظعف هللاب زيزعلا ىلا

 . هلاوماو هددع نم هبلا جاتحي امو هركاسع عيملل ابحصتسم حرخو سانلا رفتف دانجالا

 0 هبا نا ليقو لالا هذه لثم يف ةداعلا ىلع هدادجاو هئابا تنباوت هعمو هرئاخذو

 ةدم يف خسارف ةرشع ةفاسم راسو اًيجوالانجو الاعيو المخ سار فلا نيرشغع ىلع ديإل

 'ىصحو جنلوقو .سرقن نم ةفلتخم للع هتضراعو ٠ اهرهاظب ماقاو سيبلب لزن ىتح ةنس
 ضارمالا هذه نم ضرع اولحاع اذا ءابطالا (31") ناكو رمالا هب ."دتشاو ةناثلا يف

 مو جناوقلا لجال مامحلا ىلا اجاتحم ناكو اهماكحتساو ىزخالا ةوق يف داز اهئاودن

 .حصاو هبق ةرورضلل تابو هبف هب لعشاف اهلها نم لجرأ ماج ال هلزام يف نكي

 نينثالا مويلا يف مانملا يف هبه ىضق نا ىلا قياضتيو ّدتشي ملالا» فعضت ةرقلاو
 هّئاخ شقنو ةنس نوعبراو ناتثثا هرعو 585 ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو نماثلا

 ةّدمو 54١ ةنس ناوريقلا يف هدلومو « روصنلا وبا مامالا رصتني روفغلا ملعلا رصنب »

 الغتشم ةريسلا نسح ناكو اموب نورشعو ةعبراو رهشا ةتسو ة'س نورشعو ىدحا همايا
 راهظا نم هن نورظني هفالسا ناكامم ريثك يف رظنلا نع الفاغتم ديدلل امم هتاذلب

 كلذ ىلع رمتسم وهو هللا هر ينتو هيلع سانلا لمحو نطابلا ملع
 درو رمالا يف هيلا دهعف هعم ناكر هللا كالا روصنلا يلع وب هدلو هدعب رمالا يلو حث

 زيزعلا ةقثا اوطقإلاو مرا ع ! هيلا دهع ناز ةتفاطي همي رص ” مداخلا ناوجربىلا هرعأ ريب د

 اهسفن زيزعلا ةئبا كلملا تس تثّدحو ٠ هيلع هبف دمتعا اب هبلا ىصآوو هبلا هنوكسو هب

 ناوجرب نسحاف هيلع ةاهتشم تناكو هللا دبع ابهّتع نبا سالجاو رمالا ىلع بوثولاب
 ةعبب ىلا سانلا اعدو ٠ ةرهاتلاب اهرصق ىلا سراف فلا عم اهلمحو اهيلع ضبقف كلذب

 ًازكتناو 585 ةئس ناضمر رهش يف كلذو قازرالا قلطاو ةعاطلا ىلع مهفاحاو ماما
 ديحم وبا مدقدو ٠ رهشسا ةتسو نيئس رشء هرو ةرهاقلاب هرصق ىلا 2 نم مالا

 يف بتل نم لوا وهو ةلودلا ريماب بقلو اهديسو ةماتُك خيش ناكو رامع نب نسما

 لاومالاب تالصلاو ءاطعلاو قالطالا يف هدي طسبو رمالا ىلع ىلوتساو رصم ةلود

 مهتم عيبض مداخو ةيراج فلا ةرشع رصقلا يف ناكو عاركلا ةقرفت ءابخلاو بايثلاو



- 

 بابلا ديو مه ذر دحاو راثيدب سانلا ىلع هعيسو ريناند ةثلث ةطنلما نم زيفقلا عاتني

 ىلع ديْسَأ ناك دقو ٠ مانملا لوطو عوللا نم ءارقفلا نم دارا ن نم سانلا نم جرخيو
 مهيلع ىمالا قيض ديزيو جورخلا نم سانلا عنتميل هلتقو جري نف عش نيكتوب

 مورلا كلم ليسب ىلا الوا هلسرا ناك يذلا اب وكلم ولو داعا كلذ دنعو٠ .لعف ملف ٠١

 مل هنا هملعاو داغسالاو رصم ركسع نم همهد ام ىلعداحتالاب لاوسلا هل ادد هيلا

 ةكاطناف تكلمٌو بلح تذخأ ىتم هناو هترصنو هتنوعم دابب مل نا قمر هيف قبب ٠١
 باتتكلا هملا لصواو هبلا اب وكلم دصقف رغلبلا دلب .(طسوتم ليسب ناكو ٠ اهب ةّحال ١
 بامخلا اذه كلما اهيا تدضق ىتم : هل لاسقو هيلا لئاسرلا نم هلبجي امية ١

 تظفخو بلح تصلختساو كيدي نيب ةبرامنلا ركاسع نم .دحا فقيل كل

 هلاق ام مورلا كلم عمس املف ٠ كلذ عيج كلم ترخات ناو اهلاعا رئاسو ةيكاطنا 3 ٠

 يف ابعطقف خسرف ةئاثلث ةريسم اهو هثييو بلح انلاط هتقو نم راس روكذملا لوسرلا |

 نامزلا ناكو رؤئاو رغاملاو ةيسورلا مورلا نم لجانف يرانا ثا

 ركسعلا ىلع مورلا تمجهف اهيف عبترتل جورملا يف هعارك يرصلا ركسعلا حأ حره دقو أع
 ةعماطلا مالسالا ةمصع نا : هل لوي نيكتوجنم ىلا ولو (84) لسراف .ةرغو لف ىلع :

 يف مكّلظا دق مورلا ركسع اذهو كراذنا ىلع ينثعتت ككاسع نيبز كليجا

 سيساوج ثتدروو ٠ مرذح اولمهت الو كرمال اولظّشتو مكسفنال اوذخف ريثكلا ٠

 قاوسالاو نئاؤّلا قرخاذ كلذ لثمب هيلع عئالطلاو تاهللا نم هنوبعو ايكترج

 يعدتسيو ٠ ءاملا كالو نيزرسفت ضرا لذي ناب هبلع برعلا راشاو٠ .٠ امزونم لاا يف لم

 عسولا غارفتس 1: ل او دهللا لذب ىلع هضرحيو . و دعلا ءاقلل تبشو ةيمافا جورم نم ةعا

 باب ىلع لزتف مورلا كلم ىفاوو ٠ قشمد ىلا ةميزهلا هب تّدتماو لعفي ملف دامه ما يف

 لئاضفلا وبا هيلا جرخو هني يف مظعو هلاه ام ةبراغملا لزنم عضوم نم دظألا

 نب روصنم هيفو رزيُد ىلع لزنو ماشلا ىلا ثلاثلا مويلا يف لحرو هامدخو و

 واخ هل تابثلا عطتسي مو ادحاو موي نصملا يف هلتاقف ةبراغلا داوق دحا سيدار

 هل لذبو ليسب هلسارف راصملا ىلع ماقثلا تاوقاو بركلا تالآو ددعلا ني

 ىلا نكس هميلمت ىلع ً؟اثو الام هيطعي ْناو نصا يف هعم نمو هسفن ىلع ن

 نما يف بت رف ءاطعلاو نامالاو لاما نم ُهلْذب ميسم ليس لا كلا

 نمو اهنم ىبسو اصمح هقب رط يف حتتفاو ماشلا سلبارط ىلا ادصاق راسو هتاقثو باون



 با هلا

 ًالفو اًرساو اتق ةيفاولا ةياكتلا مهيف اوكتو نوملسلا ميكرو مهروبلغ اوطعاو مورلا

 مئانغلا مهتم تبنغو مهداوسو مهركسع كلمو ليلق رقت ف يجيبلا تافاو ارهقو

 "0 ةلاجزت نم لدجارفلا مهعم ناك دقو ٠ مهداوسو ماركو مهلاوما نم ةرفاولا

 ىلا مهأف داعو مالغ ةئاثلث ريدقت مهنم لتف ناملغلا نم ةرفاو هدع عم وول مهدّرج

 اهب ترهشو رصم ىلا تذفأ سار فلا ةرمثع وحن مورلا ىلتق سور نم عمجو بلح

 ىلا اعجار اأو اهتاقان هةر نا اهعايض قرحاو ةيكاطنا ىلا مورلا نيكتوجنم عبتو

 )4 كيلا نم ترق ام قرحا خم واول ,ذفناف تآلغلا لالغتسا .تقو ناكو ٠ بلح

 ىادو مهيلع تاوقالا يف قيمضتلاو مهنع ةريملا 29( عطقو يرصملا ركسعلا ةرضلل

 ال ام رصم ركسع نم هّلظا دقو مورلا ةنوعم نم هوجري ناك ام هملع لطب دق نا ولو

 امم هنم اهل لذبو 0 امهيغراو يروشقلاو يللرغملا نب نسما ابا تتاكم هب هل ةق

 باح ىلا ةدواعملاو قشم د ىلا فارمنالاب نيكتوجنم ىلع ةروشملا اهأس هب -

 اوقا راذعتر ةريملا مدع نم مالا هيلع ام يارلا اذه يف ببسلا ريصتو لبقملا ماعلا يف

 ىلا قوشت 3 هنم ايفوق فداصف٠ كلذ ىف نكت ريلم ايطاخو هادعوو هاعواطف تافولعلاو

 ٠ تبتكو بتكف برملا ٍةرشابمو رفسلا لوط نم !رجضو اهيف شيعلا ضفخ ىلا قشمد
 (30”) ركسسملل ةردق ال هناو تاوقالا رّذعت يف لاخلا هملا نوبني هللاب زيزعلا ىلا ةعامللا
 باتكلا لصي نا ليقف قثمد ىلا ءافكنالا يف هنونذأتسيو ةروصلا هذه عم ماقملا ىلع

 00 اَكللَذ هظاضف هته ناك امزيزملا فرعو : ادئاع نيكتوجنم لعز باوأحا دوعيو

 يلع نب حلاص دّلقو .هفرصف هبف ةعيقولاو هيلع نعطلا ىلا اًعيرط يلرغملا نبا ءادعا
 ةئام لمحف رصم تالغ نم ةريملاب ركسعلا دع هنا زيزعلا مسقاو هذفناو هعضوم يرابذورلا

 ٠ ةيمافا ىلا رهظلا ىلع اهنمو سلبارط ىلا رحبلا يف لديملاب نازيفق سلتلاو سلت فلا

 مدقملا يلع نب حلاصو اهيلع لزنو بلح بلح ىلا ” ةنمسلا يف ركسملا يف نيكتوجنم داعو

 نيرشعو ةسح نوضعو ةيمافا ىلا مهب اود مضقو مهتابارجم ناملغلا عقوي ناكو معم

 وباو تانالاو قاوسالاو دا اونبو أرهش رشع ة هاث اوماقاو اهب نودوعيو اًحسرف

 واوا ناكو امهدنع تاوقالا تدتفو ام رمالا سا دقو دليلا انصح دق واولو لئاضنلا

 عطق ىتح حبس وهو باشنلاب هوءرف مورلا نم موق هئازابو رهلا بناج ىلع فقوف تانبوز ثاثو

 خلا هللا لزناو ةدحاو ضرا ف مورلا مم اوراصف نوعنتع الو مهعلعي نيكتوجنو ةلاجرو اناسرف
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 منال ريطارطلا مهيلعو لاهلا ىلع لجر ةئام نم وحن هباحصا نم هعمو اًدرق هب نرقو

 نيكتوجنم ماقاو ٠ نيكتوجنم ىلا مهلسراف رانلج هل لاقي كبلعب يلاو مهذخلاف اومطقلا
 يف ءالبلا سانلا معف اهلا رشع ةثلث هركسع راضو اهب يوقف 4١ ةنس ةبقب قشمدب

 مهنا مث.لامعالا وسو سفنالاو لاومالا ةحابا مهتريسو مهلاعفا تراصو لاوحالا عيبج

 زيزعلا ناك دقو اهبحاص ةلودلا فيس نب يللاعملا يلا توم مكحجم باح ةكلم يف اوعمط

 هقضوتو هل لجرتلاب نئالشلا تاّقبطو داوقلا ىماو همظعو همكا نيكتوجنم بدتتا ال

 يروشقلا دمحم نب دمحا هل يتكتساو ةيرالسبفسالاو ءارمالا ءاظع ىفوي ام قا نم

 انو دييدتلاو ىمالاب موقيل يلرغملا نب نيسلسا نب يلع نسحلا ابا هيلا مضو ماسشلا يلوو

 لياضفلا وبا نّحتو لاجرلا فانصا نم افلا نيثلث يف اهيلع هلوزن ناكو بلح ىلا لصو
 ٠ هب راهظتسالا امهنكما ام لكب ارهظتساو هباوبا اًقلغاو دليلاب ٌولؤلو ةلودلا دعس نبا

 مورلا مظع ليسب بتاك ىلح ىلا ةيرصملا ركاسعلا زيهجتب هتفرعم دنع لول ناك دقو

 هدلو نع هل لذبو ةدقامعملاو ةدعاسملا نم ةلودلا دعس نيبو هشب ناك اع هيلا تثمو

 ةئوعملا هلاسو ةريثك اًذاطلاو اياده هيلا لمحو ةداعلا كلت ىلع يرماو ةعاطلاو عمسلا

 رغلبلا كلم ءازاب وهو هملا لصوو يئاريسلا انوكلم ابادهلاو باتكلاب دفناو ةرصنلاو .

 عمجي ناب هلمق نم ةكاطنا بحاص يجببلا ىلا بتكو هيف درو ام ليقف هلاق ىلعو

 لجر فلا ةسخ يف هيلا يجربلا راسف اببنع ةبراغملا عفديو بلح دصقيو مورلا ركاسع

 (30 ) نيكتوجنم فرعف ٠ بلحو ةيكاطنا نيب ديدلا رسجم فورعملا عضولاب لزنو

 هب لمعلا نوكي ايف مهراشتساو مورلا ٌريخ نيفرعملاو داوقلا اعمجف كلذ يلرغملا نباو
 مورلا دصقو باخ نع فارممنالاب مونم ةفاصخلاو يارلا وذ راشاف هيلع داتعالاو

 عم اوراسو كلذ ىلع لمعلا عفوو ٠ نيودع نيب اواصخي اليل مهتزجانمو مب ءادتبالاو

 زازعا نصح تحن اولزنو بالك ينبو ماشلا لها نم ميلا تفاضنا .ةريثك ىرخا رةدع

 نم برق يف تارفلا ىرجح يرجي ربن وهو بواقملاب فورعملا ربنلا مهنيبو مورلا اوبراسقو
 سانلا لصحو لاتتلا مهوشوانو باشنلاب مهومر مورلاب نوملسملا رصب املف هضرع
 تلوو رطبلا هللا لْوناِف لاذ نوذتري الو مه ذرب نيكتوجنمو ةدحاو ٍضرا ىلع مورلاو

 ةرثكأ روبعلا ىلا لبس نيقيرفلا دحال نكي لو رهثلا مهنب نا يزوملا نبا طبس لاق هيفو ١(
 روبعلا نم هباحصا نوعني ةعاسمح ماقاو اييف ءاملا لقي يتلا عضاوملا ظفح دق نيكتوجسنم ناكو ءاملا
 سرت هديب ريك خيش نيكتوجنم ةبحص اوناكن يذلا مليدلا نم جرخف مجنملا هراتمم تقو ىلا
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 قشمد ناني انف مداخلا ريئم دئاقلا ةنالو (295

 اهدعب امو مابه ةئس يف اهلاوحا هيلا تاآ اءو كلذ يف ببسلاو

 ةداعا نع ةيافك هش ام قشمد رينم دئاقلا ةيالو يف بسلا حرش نم مدقت دق

 ىفوت الو ٠ 574 ةنس بجر نم رشع عباسلا سيمخلا موي يف هلوخد نمو هيف لوقلا

 ناطلسلا لامو. هلام ىلع هباحصا نم هل يقب دق ناك سأك نب بوقعي جرغلا وبا ريزولا

 ىلا هيلع عفري يلاولا رينم دئاقلل ةدناعلا ديدش ناكو ريغصلا دوعلا يللا نباب فرعي' لجر
 زيزعلا ىلا هتياعس ترثك املف بلح بحاصو دادغب ناطلس بتاكي صاع هناب رصم
 ةئباو الام هاطعاو همّدتُق نيكتوجنم هل لاقي الاجر كارتالا هناملغ ضعب عنطصا
 دفنا دوعلا يببا نبا نم كاذ مداخلا زاثما كف ص املف ماشلا ”هالوو الاحرو (تنالتبو

 يبا نبال ناكو .كلذ ىلا هل ةدئاقلا ةرورضلل فالكاو نايصعلاب فشاكو هلتق نم هلا
 1 عم ركسعلا جرخ املف ةدهمتم ةلزنمو ةنكمتم ةبتر زيزعلا دنع وعلا

 قشمد ىلا لصوو هركسع يف ةربط يلاو ةراسشب هيلا لصوو ةلمرلا ىلا لصوو رصم

 ” ور بالطو حالسلا لاح نم دلبلا ثادحا نم ةلاحر ع دق رينم ناكو

 نوديري قشمد لها نا ةلمرلاب وهو نيكتوجنم غلبو ٠ ءاقلل نّهأتو ٍبرعيلل ادعتْساَو
 ٠ اهقرلل قشمد ىلا هعم اوريسي نا ىلع ةلمرلاب نيطاقنلا عمجف يلاولا ريثمُ عم لاتقلا

 ءارذع جرم نم جرخف ًاضرع لاخلا يف ذخلا سلبارط نم قشمد ىلا لازن لصو املف
 ركتلاو هيلع ةليللا ديري هنا رينم ملعف « كرما حالصال اّلا لصصا مل يف » زيئم ىلا لسراو
 قشمد نم ماشه يلا نبا باتكذفن ناك دقو هب طيحيو ةلمرلا نم ركسعلا لصيل هب
 هذارع ناكو «دلملا ذخال ريسلا يف اودج » لوقي شدا بتاكرارفلا نب اشنم ىلا

 نيكتوجنم زيزعلا ىلا هذفنا اشنم ىلا باتكلا لصو املف رشلا فوخ نم ةارادملا كاذب

 نيكتوجنم راسو . اهقارحا نع اهنف قشمد لها نع كذ ام فالح هبف دجوف هيلع فقاوو
 جربي اوقتلاف الان ديري جرخو هركسع (29") ريدم" عمجو ةيدبط نم برقو ةلمزلا نم
 نيدثالا موي يف كلذو هعم اوناك نيذلا ةلاجرلا ىلع ةبراغملا تتاو رينم' مزهئاف ءارذع

 ىلا جرخا ىتح لالا يف ذحنا رينم مزهنا املف 4١ ةنس ناضمر رهش نم رشع عساتلا
 ىلا هب اواصوو هوذخاذ فالحالا نم برع هيلع جرخف بلح دصق ديري ةيسوج ضرا
 لمح ىلع هرهشف ةزئاجلا بلطل هيلا هومّلسف اهيلع لزن دق نيكتوجنم اودجوف قشمد



 هد

 : هل لاق هغضم ملف .٠ ةلكأت نا دب ال: هل لاتف .زوحم ال ام لغفلا اذهو كلذ لثع لسا
 ةجاح كب امو هملع كتاهيوّتو هنع كرابخا ىفخم نمم "تسل :هل لقو كبحاص ىلا دع
 نم كتاب يربخو كنم ادرق ءاقللا نوكيل كيلا رياس ينناف يلا كاسعلا زيهحت ىلا
 زيزؤعلا ىلا قراف داعو ٠ ٠ صمح ىلا هماما هركاسع نم ةعطق .ةلودلا دعس مدقو ٠ ٠ هللا

 ىلع مايا بلح رهاظب ةلودلا د مس ,ماقاواهنمإ لوو هيلا هاف هدهاشو هعمس ام هفرعف

 هنم ىفشا جنلوق هل .ضرع نا قفت اف : ءركسع نم, همدقت: نم .راثيو هوت اال

 هيلع اراشاف سيناوي رخالاو يسيلفتلاب فرعي امهدحا نافراع ( 28") ناسييبط هل ناكو

 اذاو هدصق ديرا هجو ءازاب انا : اهل لاقو . امهملع عيتمات مامجلا ةمزالمو دليلا لوو

 لباف هاحلاعف لخدف هدجي ام داز مث 2 يلع ةريط دوعلا ف ناكو يلب فاحرالا ع "تع

 هوئهو هلاح اودهاش ىتح هيلا ساثلا لصواف. هتيفاغ 5 ذي هباحصا . ىلا بتكو لقتساو

 هكذ مدقت يذلا ريبكلا لول هيار يف هدنع مدقملاو هرما ىلع يلوتسملا ناكو ٠ ةمالسلاب
 ىلا دوعيو ٍدغ نم هبف بكريل دليلا هل ني جوُرفلا هلكا نم ثلاثلا مويلا يف ناك املف
 ةيراج هيف دباكرلا ىلع لم يذلا مويلا لل هشارف دنع ترضح نا قف اف ركستلا

 ةيراج ةئاعبرا نهو هتان رس نم ادعلوبم ىلع اممدشو اهاظحت ناكو دارفنا ىمست

 هتخا ىلا ةيراملا تردانو ةفصن فج دقو اهنع طقس غ عرف املف اهعقاوو هسفن امتعّشتف

 اف رعتو هادهاشو ارضحف هيبدبط تعدتساو هسفن دوج وهو هيلا ثلخدف هثروص اهتملعاف

 هتاوق بوثتو اًلابلق فيني نا ىلا هلوحرينعلاو دنلا رجشب اراشاو هاف رعف ُةقْ ايف بتسملا
 هاطعاف ٠ كّسن ذخال كدي ريمالا ايبا ىنطعا : ىسيلفتلا هل لاقو هيلا داع كلذ ناك املف
 هيلع تضمو ٠ اني نيمملا يل تكرت ام ىسيلغتت ١ ؟لاتق: نيسلا انالوم اي: لاف ىرسلا

 ءاجيملا يبلابو هب ريمكلا وول ىلا ىصوو هدلو لئاضفلا ابا هدهع دّلق نا دعب ىذق لايل ثلث

 بصنو ٠ اهرهاظ دهشملا يف نفدو ةقرلا ىلا هتوبات لمحو هتخا سانلا تسو رخالا هدلو
 ةئس ناضمر رهش يف هبا دعب دنملا ىلع ةعيملا هل ذخاو مالا يف لئاضفلا ابا هدلو او

 يبلقصلا يق هللاب زيزعلا ىلا اهم نمأتساو بلح ىلا كلذ دنع طكاسعلا تعجاوتو 355 ٠

 مهيلا نسحاو مهلبقف نورخا موقو مالغ ةئاعبرا يف يديشخالا ةراشبو مالغ ةئاثلث يف
 هلوصح دعب يلرغملا نب نسحلا وبا ناك د قو ٠ ةيراسق احابرو اكع يقرو ةيربط ةراشب لوو

 دعس ثدح املف هترضح ىلا ةنتاكملا دعب راصو زيزعلا بتاك ةفوكلا يف دهشلا يف

 اهوصح هيلع ناوهو اهاوحا هسفن يف ربكو هدنع بلح رما ملفع ةافولا ثداح ةلودلا
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 "تس ةنيزلا ءانس تءاج ول هتقول هتنع برض : لاق ؛ روجكب يف كيار ام: هل لاقو ولو

 .دددح لغش انل ناكت اهل ةتمهوف كنم ةثمهوتساو « ةلودلا دعس تخا ىنعي ١ سانلا

 ا اناكوببذ انا .نبأ قنعو :هقلعا نيرتطخ هن املس ناككنف ! ىل دلل وق: ةلاودلا كس: ماف
 راسو ٠ امهلجراب امههملصف ةروعانلا نصحت فورعملا عضوملا ىلا امهلمحو رسالا يف لصح

 روجكب دالواو يلرغلا نسما وباو ىقشرلا ةمالس امفو امملع لزنف ةقرلا ىلا ةلودلا دعس

 نا الا كديع ذيعو كدبع يفاف » هباجاف دلبلا ملستب ةمالس لسراو هلاوماو ةمرحو
 مذا انا ام نيرما دحاب الا اهثم هللا دنع يل صلخم ال قشازف ادوهع "يلع روجكتبل

 ىل فاحنو ددعلاو برما تالا ىلع هذخات امف رصتقتو مهارم او مهسوفن ىلع هدالوال

 دعس هباجاف «روجكبك هت دقع اهذ لجو ادع هللا دنع اًرذع يلبأ نا زا كانيبزبل رهط

 دق ةلودلا دعس ناكو٠ يجوثملا با خرسلل اء اهللع ب هل تفحتو اهل راسا ام ىلا ةلودلا

 قثوت الو ٠ مالسلا هيلع يلع نينمولا ريما دهشمب ماقاو ةفوكتا ىلا برهف همد حابا

 ريثكلا 'يثلا لحرلاو لاملا نم مهعمو موقلا رخو ةقفارلا نصح مّلس ( (28”) ةمالس

 لاقف يضاقلا نيصحأ يبا نبا ( هيدي ) نيبو هقدارس ءارو نم مهدهاشي ةلودلا دعسو

 :هل لاقف٠ لاقثالاو لاومالا ةذه نم هارا .امىلا تبتتا روجكي لاح نا تنئظ ام: هل

 لاق ! داقتعا عضوم ىمالا اذه يف يب لهو : هل لاق 4 كاذ يف ريمالا دقتعا "يش يا
 كيلع جرح الو كل وهف هوكلم ام لكو كيلامت هدالواو روجكتي نا :نيصح يبا نبا هل

 يلعف رمتاو دزاو: نم اهنقا ناك ايضوراهب كمال ناعألا يف ثنح الو هنم هذخات امذ

 ام عبمجو مهيلع ضنقلاو مه درب مدقتو مي ردغ هنم لوقلا اذه عمس املف٠ ٠ كنود

 دعس ةشاكم ه هولأسو مهدلاو ىلعو مهيلع مت اب زيزعلا ىلا روجكت دالوا بك و١ مهعم

 ةلازاب هرغايو هيف هدعوتي اباتك هيلا بتكف مهلع ءاقبالا» مهنع فكتاب ةلودلا

 ىتم كلنا : .هرخا يف هل لوقيو نيروفوم رصم ىلا مهرييستو نيروكذملا نع ضارتعالا
 قياذ عم هذفناو . كيلا كاسعلا انزّهجو كل موضخلا انك هيف تجهتحاو كلذ يف انتفلاخ
 رهاظب وهو ةقرلا نم داع دقو هلا قياف لصوف ااه م هراسو هصاوخ دحا يلّقصلا

 مث مهيلع هارقو هناملغو هدارق هوجو عمج هيلع فقو املف باتكتا هيلا لصواو بلح
 هل انثي دنو هب انترءا امهمو كناملغو كديبع. نحن اولاق ؟ هيف دنع يارلا ام: مهل لاق

 هيدي نيب لثم املف لوسرلا راضحاب كاذ دنع مّدقتو ٠ هيف ةحصانملاو ةعاطلا اندنع تناك

 ةلماعم كواملا نم فرع امو لوسر انا :هل لاف هلكان ىتح همطاو باتكلا هئاطعاب رم

 تاتو يجب
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 مهاندهاش نا اولاستف ةارع' مها مهملعاف مهميلستي اهيحاط اوبل طق مهنم هنومدغي ام
 كاي انارارك ميلا يتفق ال6 : احرلا انقرحا الاو مهانكرت تركذ ام ىلع

 حراف ةطنح عز هف رحادب ىلا هنا ملغ نمنهحم نامل ةزعيكلا طنا ٠ مهنع اواخ

 مهيف ناكو مييلا اوأدعف هب نوزوشب ام مهمنا اوتظف برعلا نم موق مو .هلف هبت

 كفرعأ ىتح يل ممذا : :لاقدألا : لاق ؟ ينفرعتا : هل لاتف روجكي هفرعب نطق نم لج

 اهذ كريعب رقوا ينناف ةقرلا ىلا ينامحاو ينعنطصاف روجك انا : هل لاق ٠ هل مذأف“؛ يسفن

 ٠ ةمامعو اًورفو اصيق ةاسكو هتنب ىلا هلمحو هفدراف ٠ لعفا : لاق هح راقت ام لكك يظعأو

 هلف روجكي رضحا نم » ىدانو روجكي بلط 2 0 ثب دق ةلودلا دعس ناكو

 ةلودلا دعس ناك اهف عمطو هب هئطاس يودبلا تدب يف روجكي لصح املف « هبلطم

 في لو ردغ اك رف ليي لجر وه : هل لاقق هرما يف هل مع نبا راشتساو ةيف هلذب

 يودبلا بكرف .كيطع امم الأجاع هنم ذخاتو ةلودلا دعس دصقن نا باوصلاو هدعوب

 9 كتحبصن ام: ا رضحأت « ةحيصت » حاصو ةلودلا دعس ركسع ىلا

 يتثام هنع ديرأو يدنع وهف : لاق.. هيكح : : لاق! | روجكب مّلسي نم هازج ام: : لاق

 لاق ابايث ةعطق نيسخو ةظنج لمحت قحار ةئامو مهرد فلا ةئامو ا نا دف

 يودبلا ربخ يحارملا وأول فرعو ٠ هنم ل قثرو : لاقد كل كلذ لكو : ةلودلا' دف

 يدي نيب رضح ىتح هناملغ ىلع انكوتم ىثمو هتباصا يتلا ةبرضلاب نخشم وهو لماحتف
 ذقو دفع روجكت نا: لون : 'لاق 9 اذه .لوقي.ام يالوم ا*لاتف ةلودلا مد[
 نيا: هل لاقو يودبلا ذي ىلع هول وأ ضيقف ٠ هراضحال ضام وهو هنلا هائيجا ام تلط

 اًلابقا مهيلع مّدقو ناملغلا نم ةعاج ىعدتساف ٠ خسرف ىلع جرلا يف : لاق ؟ كلها
 روجكب ىلع اوضضيو ةّلْلا اوفاوي ىتح لالا سوئوز اوقتري نا مهرعاو يعيفشلا

 ةاودلا دعس ىلا مدقت مث ةلودلا دعسب ثيغتسي يودبلاو هدب ىلع ضب اق وهو  هوامجيو

 اذه داعولو كتمدخ يف راهظتسا نع ىنم ناك هناف ىلعف "ىلع ركن ال االوم اي: لاقو

 لبقي نا نما الو هصيلخت ىلع بئاغرلا هاطعال هبف اب روجكي "سحاو هلها ىلا يود
 ىلا هب كسمتلا يف ظايتحالا رض امو هل لوذبم يودبلا اذه هنلط يذلاو هنم كاذ
 و كرد هلل دمحم ابا اب تنسحا :لافقف٠ ا ذئنح هيطعتف انيفاوي نا

 يعيفشلا لابقا أهدعب ىفاوو روجكي لوصحب ة ةرشبم بجنلا تداع ىقح تاعاس_ ضع

 ىلا ةلودلا دعس ذفناو هللا هلاخدا يف هنذأتساو قدارسلا ءارو نم هب فقوف هعم وهو
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 ىلا دمعي :نا ىلغ ةعءاجشلا لضفو سفنلا .ةوق نم هف ام ىلع روجكب لعو
 نم ةعم ةمحتش نمو هسقنب هيلع مجويو هفاصم نم ةلواللاا دفتس هيف يذلا عضوملا

 كلمو سانلا مزهناو عضوملا سيكو كلذ لعف اذا هنأ دقعاو ه عقوبو هناملغ ديدانص

 نم انطروت دق : مهل لاقو هنم ءالبلا نسحب هب قثوو هاضترا نم هناملغ نم راتخاف

 ىلع تمزع دقو سوفنلا باهذو ةعزهلا فرش ىلع انلصحو ةومتقرع ام برا هده
 : اولاّتف ٠ مككرثالاو مكيديا ىلع حتفلا نوكي نا توجر ينوتدعاس ناف اذكو اذك

 ازا هنم مالكا عمس نم ”دحاو ردابو ٠ كسفن نع انسوفنب ديغز امو كعوط نك

 ةيارلا دخاو ةلودلا دعس ىلا ولْول عرساف ةروصلاب ةملعاو هيلا نماتساف يحارجلا وو

 ىلا لقتنتو مويلا ناكملا اذه يالوم اي يل ببت : لاقو هعضوم يف فقوو مدي نم

 هش ككل ةمج نم كلذ "تفرع دقو كركسع لف ىلا ًاقيرط كلذ لمعجيو كب

 لقتناف٠ ٠ كب ضيرعتلا نم ىلوا كتلودلو كل ةياقو نوكاو يسفنب كيدفا نئلو لعنس)

 0١ راف ةئانسرا يف روجكتب لاو هد يف ةنارلاو: ءرهظ يف ةينرامنلاو ةلؤدلا نعيم

 فيفاجتلا مهلمخ ىلعو توتللاو فويسلا مهيديابو ذولحاو تادنغا ذكلا مهيلع ناملغلا

 ىفاؤ ىتح فسلاب برضي لزي اذكار داطجرا ةلمح هتلوج بقع يف لمحو

 روجكي ىلع ركاسعلا لمحو ضرالا ىلا ولول عقوو هسار يف ةذوخلا ىلع ةبرضف لول ىلا
 تتنثو مهسوفن تيوق هوأر املف هناملغل هسفن !رهظمم هناكم ىلا ةلودلا دعس ردابو

 الو ةردق هل قبب و هعسوو هدهج روجكتي عرفتسا ىقح لاتتلا ف اودخشاو ممءادقا

 متو هباحصا ىلع رسالاو لتقلا ىلوتساو باح بوص هناملغ نمرفت ةعبس يف مزهنا ةليح
 هلعف لثم ةعم ناك نم لمف دقو هفيفاحث هسرف نعو هنشوج هسفن نع ىمر دقو ٠ ةمزملا
 هيلع ةنثو هبف لصح ام ( 28” ) لثمل اهّدعا ىتلا لوبا نم هتحت يذلا سرفلا ناك
 اهو نيرسنق يبباقم بلح نم خسرف ىلع ييريقلاب فرعت احر ىلا ىقواو رانيد فلا
 اضوخ اهريعي نا ىلع سرفلا لمحف عارذ كمس يف نيعارذ ردق اهْتَعَس اهيلا لمحت ةيقاس
 مهقلسو « ان 0 نا » هناملغ هادانو هب فقوو هدهجاو هش ن كب ملف اًثوو

 روجكب اوفرعي ملو مهبايث مهوبلسو مهاود ني مهو عر انف يرعلا ني رار ةرشع
 مهلخداف اهبحاصب فاعلا اهزلا ىلا !؟رلقا قار هنالللغو زوجك يتبو مهنع اوداعو

 احرلا يف نيبذلا ناملغلا عم نا اوتظف بهنلا بلطت برعلا نم ىرخا ةنرسس تءاجو ٠ اهيلا
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 هئاذاب مورلا ركسعو بلح نم ليم ىلع بيينلاب فورعملا عضوملاب لزتف راسو . هيلع لوعي
 لق: هل لاق هباع فقو املف باتككلا هيلا لصواف روجكتي ىلا ةلودلا دعس لوسر ىفاوو

 ةلودلا دعس ىلع داعاو لوسرلا دامف ٠ اباتك كيلا لسرا امال اًنايع هارت ام باولحا هل
 مدقو بيبزلا ريدب فورعملا عضوملا ىلا ةلودلا دعس مدقتف .هرثا ىلع رياس هنا هملعاو هلوق

 دقو مهركذ انمدق نيذلا بالك نب هرم نم مهداهتاو هناملغ ناعجش هتمادقم ىلع
 ناكو دراطتلا عقوو مالغ ةثام يف هيمالغ (26”) اًقيشرو خراب هتم دقم ىلع دوجكتب لعج
 ناكو هيلا ن نسحاف هيلع علخ خراف نعطو هم هيلا داع اذا ةلودلا دعس باحصا نم سرافلا

 كنا بتكي ناب رم ا لاا هذه ىلع لجر هيلا داع اذاو اَلْمم كلذ ضب روجكي

 مهنماو روجكتي عم نيذلا برعلا بتاك ةلودلا دعس ناك دقو ٠ هرما يف .اننأتاسم رات

 اال مهذخاوي الاو .ةضئانلا ةضافلا اءاطعلاو ةريثكتا تاعاطقالا مهدعوو مهغراو

 داوس ىلع اوفطع ميديا يف ةتاعبضوتو ةانانبا ترآ صيس ايلف تال لوصكلاو روجكي ىلا

 ام روجكي ىارو هيلع اولزنو ةلودلا دعس ىلا اوثماتساو ةنع اوفرصناو هوبهنف روجك

 هوبتاك اوناك نيذلا ةلودلا دعس ناملغ رخأتو برعلا ردغو لاَزن دعاقن نم هيلع مت
 لاقو يبرغملا نباب فورعلا ةبتاك نسما ابا ىعدتساف هوثباع اذا هيلا زاحالا هودعوو

 ناو ينحصانتو يل صاخت برعلا ناو يننواسيو يننجي زيزعلا نا ينتمصواو ينةدرغ : هل
 انئازاب ناف نآلا يارلا اف ةقيقح كلذ نم "يشل ناك امو يلا اوئماتسيو ينيفاوت برعلا
 كَمْ درا ام هللاوو ةئلق ايف ريمالا اهنا تقدص :لاق٠ هب انل ة ةقاط ال اميظع اركسع

 تتاكتو ةقرلا ىلا عجرت نأ ةضراعلا باسالا هذه عم باوصلاو كحصن تقراف الو

 يف ناكو ٠ كرما يف رهظتسيو كدجني هناف هداجنتسا دواعتو لازن هب كلماع اب زيزعلا

 7 هل لاقق يفاقلسا نباب فرعي مدقتلا يف ها يري .هداوق نم دئاق روجكب ركسع

 4 لابقق 8 هب راشلو هلاق ايف كدنع اما «لاقف يبرغلا نبا نيبد.هنيب ايت ايا

 0 قناقلا تمَح اذاف مالعألا نك مالقالا هتسد يف ٍساج اذا لوشن كنتاك

 الإ نسل قلاط مويلا بره نم ةجوزو كولملا دنع انل ىقس هجو ياف ائيره اذاو برهلاب

 دقو روجكب فاخف يناثلا نبا لاق ام برغل نبا عمسو ٠ انيلع امّلاو انل اماف فيسلا

 ىلا هلم نا ىلع كير نب ةمالسب هن بالك يب خويش نم ايودب فقاوؤ ناك

 روجكتي نم“ رعشتس سا ملف كلذ ىلع راشد فلا 4 لذبو ”ةعزه تناك قم ةقزأا

 ٠ ةقرلا ىلا ةلصواف هل هدعا يذلا تقولا لبق هريبست ( 26") ةمااس هرعشت ةسبالم



 رع دع

 يذلا ركسعلا ناو هدي يف اهدعب ام ناك هل تاصح اذاو قارعلا زيلهد اهاو ابعافترا

 ام لكي ةباجاف ةنوعملاو زاحتالا ةنم ىعدتسيو ةدعاسملاو هل ةعاطلا لذبو هناك دق اهب

 الو ناذئتسا ريغ نم هاعدتسا قم هلا ريسملاب سلبارط يلاو لازن ىلا. تتكو دارا

 هصاوخو ريزولا ىسع عئانصو مداوق هوجو نم اذه لازن ناكو راوتسا : ةدواعم

 لمعتسو ةعراسملاو ةدعاسمملا 4 رهظتو روهيكي دعاقت 01 هملا بتكف

 يف روجكب كشي ملذ ةيلسأو ع هيراقو هالوم عم طروت اذاف ةعفادملاو ليلعتلا هه

 املوصو نوكيل سلبارط نم ديسي ناب لات ىلا .بتكو ةقرلا نع راسو هيلا لازن ديسم
 اهيفو سلاب ىلع روجكب لزتو . هدعوو لاّزن هباجاف دحاو تقو يف بلح :رهاظ ىلا
 لحرو هولتاقو مهلتاقق مليدلا نم ةدعو باح بحاص يلاعملا يلا ةلودلا دعس ناملغ

 رمالا برقو لزنم دعب لزنم يف روجكت ةيئاكم لصاوو هريسم يف لاّزن أطاتو روجكتي

 0 ساي اع ذ ماا ةسمحخ سلاب ىلع روجكي ماقاو هيلا هلوصو يف هيلع

 (25"' ) روجكب نامصع هملعاو مورلا مظع ليسب بتاك يلاعملا وبا ناكو ٠ باح بلطو

 هدا ىلا ةجاح هتعد تم هيلا ريسلاب ةكاطناب هبحاص يجربلا ةنتاكم هلأسو هياع
 بتاكر وجكم ىفاو ملف هلع لوقلا دّكاو كاذب مورلا دلع لبا هتثوعمو

 ىلا ع لصوو بلح نم نيخسرف ىلع وهو قباد جرم لزنتو لحرف يجربلا ةلودلا

 بلح ىلا اهنمو نرعا لت ىلا هركسع دتماو ةروعاستلاب فرعت ٍةبحان يف لزنو ةرقنلا
 مدرلا نم لجر فالا ةتس اوناككف هباحصاو هناملغ يف ةلودلا دعس زربو خسارف ةغبرا

 مهتدعو بالك نب ورمع الا برعلا ركسع نم ةعم نكي و كارتالاو مليدلاو نمرالاو

 عم بالك يب برعلا نوطب نم مهاوس نمو .ةوقو ساب اولوأ مهنا .اَّلا لجر ةئاوس
 اكو اكلم ناسو زل بجي ةعاقلا يفإ مد واو همزحأ 0
 ىلصو ضرالا ىلا لزنف هثدعو هتبلع قمن ىأر الو هيجعأ ( هجحي ريبكلا ىحاركلا أول ول

 اوعمتحاو هلعف لثم هباحصا لعفو هردغو روجكي نم هتلاداو هرصب هلل اعدو رّثعو

 مهركشف ٠ كنع ةعفادملاو كتعاط يف اهّنل ذبنل هللاو كيدي نيب انسونن : هل اولاقو هيلا
 ىعدتساو ٠ مكتم دحاو ابيييف اناو مكن ةلودلا هذهو ةدعلاو دالوالا متنا : مهل لاقو

 هف ريو هللا هرك ذيبو هفطعتسي روجكي ىلا بتكي نا هرعاو يصيصملاب فورم هتتاك

 قع ةءاعرو ةعداوملاو ل هوعدبو ةقرلا ىلا صمم باب نم 2 نا هل 1

 ام هباوح نم هيلا دوعي نا ىلا هئاقلو هبرزح نع كاقاوتم هنا هملعيو ةبدوبعلاو قرلا
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 رومالا طبضف ةيافكو ةدالج همفو رسم طابقا نم انارصن ناكو سروطسن نب ىسع

 نيواودلاو لامتالا مهدّلتف ىراصنلا ىلا لامو جارخلا نم اًديثكر قو لاومالا عمجو
 نب اشنم فرعي ايدوهي الاجر ماشلا يف بائنتساو نيملسملا نم نيف رصتملا ٍباّتكتا حرطاو
 كيارساو هلثم ىراصنلا عم ىسيعو دوهملا ىلع رفوتلا يف ةكلسم كلسف رارفلا نب مهرب

 ىلا ابمّلسو ةعقر نيملسملا دالجا نم لجد بتككم ٠ ةلودلا ىلع نيتآلا نيتاه لها
 ناكو هدب ىلا اهميلستو هيلا ةمالّلا عفدو زيزعلا ضارتعا ىلع الذب اهلل رتارما

 دوهيلاو سروطسن نب ىسعب ىداصنلا زع يذلا اب نينموملا ريما اي » : ةعقرلا نومبضم
 ٍةعي رسم ةلغب ىلع زيزعلا ناكو “ يرما يف ترظن اَّلا كب .نيملسملا ٌلذاو دارفلا نب اشن
 اهبراق املف قيض يف ةارلا هل تفقوف قحلت ملو جولاك تنقدت ابكر اذاو يلا يف
 فقوو سانلا يف ةارملا اعاو ةداعلا ىلع ةعقرلا ذا ىلا يلاكرلا عراسف هبلا اهتمر

 ىعدتساف هرما يف ركفلا معنم : :هرصق لااطاول دجتوت ملف ةأرلا بلطب رماو اهملع زيزعلا

 ةسنأ لهاو هص اوخ ف هدنع نا ناكو ناعذلا نب دمحم هللا دبع ابا هتاضق ىضاق

 : لاق ٠ رمالا اذه يف كدنع ام: هل لاق امأرق امل. بلل كو ه1 لاقو ةمقزلا هاطعاف
 رطلغ ىلع 51 ام ىلع 5 اتتاك تقدص : لاق ٠ ريبدتلاو ىأرلا هج فرعأ انالوم

 راسو سروطسن نب ىسع ىلع ضنقلا لاخلا يف مدقتو ٠ هنع ( 25*) ةلفغو هنف ا

 نيف رصنملاو رارفلا نب اشنم ىلع ضدقلاب ماشلا ىلا ىتكتا ءاشناو ىراصنلا باتكلا

 فارشالا يف لاوس و نيملسملا باتكلا ىلا نيواودلا يف لامعالا درت ناو دوهيلا نم

 زيزعلا ثنب كلما تس ىلع هسفن حرط ىبيع نأ .مث*ب دالبلا ين .ة ةاضقلا لاا

 عانطصالا ديدحتو هع حفدلا يف “4 عفشتساو اللوق اهل درب الو اًديدش اح امسحي ناكو

 هتمو“و هتمدخب اهيف كذب ةعقر زيزعلا ىلا بتكو رانيد فلا ةئاثلث ةنارلسا ىللا لمحو

 هلامعاو هنيواود يف نيملسملا مادختسا هيلع طرشو هيلع ناك ام ىلا هداعاو هنع يضدو
 ةئاثاثو نيناثو ىدحا ةئس

 هلع لمعي نا هركذ مدقملا ريزولا سوروطسن نب ىسع نم فاخ دق روجكب ناك
 ةرثاكو بلح ةلالج هل ذي زيزعلا ىلا تكف كاذ تمجوا هنيبو هنبب تمدقت باسال

 ارقف ناسمد.يف هيلع 14 هل .لطعو ليزتلاو نلمملا نم هعمسسب ام ةقفلا يف باتك هللا 0

 : تلق 3. باتكلا اذه نم نوتفي قوتعلا عماملا يف ةعاج سلجو قئ ءالخ ةعمسو هسفنب "باتكلا هيف

 نطابلا يف ةدحلم رهاظلا يف ةضفار موقلا ناف ةضفارلا بهذم ىلع نوكي ديرب باتكلا اذه
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 يدق يف ناكو ةنطفو ءاكذو ءاهدو رليحو ركماذ اثنمخ دادغب لها نم دوم لك

 راجتلل يتلا لاومالا تعمتجا ايلف راجتلل اليكو سلجف ةلمرلاب لذتف ماشلا ىلا جرخ هرعا

 | رخو هرج زيصم بجاظت يديقخألا اوفاك ةلرابيف يطع ىلا وخلا اهزنك
 اهعافتداو اهتلغ فرع ةعيض لخد اذا ناكو رصم عابض ىلع هلاع لاحيو اًريثك اتم
 ربخا الا اهروما نم "يش نع لئسي ال هلاغشا يف !ًرهام ناكو اهنطابو اهر ءا رهاظو
 ول: لاو ةسامسلاو ةنطفلا ٠ نم همذ امو هريجي داك يو هلاح تربكف ة ةّحِص نع هب

 لخدف ةرازولا يف عمطف روفاك لاق ام هغلبف ٠ اًريزو نوكي نا حلصا املسم اذه: ناك

 ةبازاح نبا ريزولا غلبف٠ روفاك دي ( ىلع ) ملسا انا : لاقو ةعمجلا موي يف رصم عماج

 اذوب دصقو برخملا ىلا بره ندافع وه ام روفاك ريزو

 لزي ملف ةمزح مهدنع هل تراصف ءالمأ كبافمصا دقلا نيدل ملا ميت يلا عم كانه اوناك
 يلوو دوهيلا هباحصاو وعلا يفوت الف اييلا هعم راسف رصم قعملا دخا نا ىلا مهعم

 نب فسوي نب بوقعي جرفلا وبا ريزولا اذه ناكو 1 ةنس يف هرزوتسا ا

 هب ماسقو زيزعلا ىما ىلع ىلوتساف ةبيحلا مظع ةنلاو سفنلا يوق ةّئملا ريك سلك
 ةلع لثعا ايلف هريبدتب ةميقتسم هروما تناكو هملا هرما ضّوفو هملع لّوعف هكصتساو
 كاب “تددو : هل لاقو هرما هّمفَف سأبلا لاح ىلع هدهاشم اًدئاع زيزعلا هملا كر ةافولا
 اهب يصوت ةجاح نم لهف ( 24") يدلوب كيدفاو ىدتفت وا يكتب كعاتباف عامت
 الف نينموملا ريما اب ينصخي ام اما: لاقو هنبع ىلع اهكرتو هدي لبقو ىكتف 4 بوعي اب

 ينكل هنأ كصوا نا نم هفلخا نم ىلع فأرأو هايا كيعرتسا نا نم يقجم ىحرا كنال

 ٠ لوبقم كيأرو عومسم كلوقف بوثغ اب أ لق : ذل ا كتلودب قلعت امف كلل حصنا

 الو ةكسلاو ةوعدلاب ةنادمحلا نم نقاد كوملاس ام مورلا نيئموملا ريما اي ملاس: لاق

 يذ يف يفوتو ٠ ةصرف هيف كل تضر ىته حار للا نب لفغد نب جررفملا ىلع قب
 رضحو هسفنل اهانب يح يف نفدي نا زيزعلا رماف 8١” ةنس ةجمحلا

 نيواودلا قلغاو هدقنب ًاثيؤح هنع فرصناو هربق يف هدب هدملاو هيلع ىلصو هتزانج

 دقو هفرص مث ةديدمم هدعب يلصوملا هللا دبعابا رذوتساو) )١ مايا لامالا لّطعو

 نم طق ريزو اهلا ام هل ةنملا هذه نا ريزولا ةمحرت يف مالسالا خيرات يف يهذلا لاق 60

 هتافشصم هيلع أرقيو ءالملا هدنع عمجب ناكو وحنلاو نارقلا أرقف همالسا نسح هنا ليقو . همودنع

 |داوج ايرك ناكو ءارعش ةّدع هحدم دقو اهفالتخا ىلع مولعلا ىلع دياز لابقا هلو ةعمجلا ةليل

 ةميابمحم وجسم يات مسوي و --_----ج
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 فلختو ةقرلا ىلا روجكب هجوتو هب نلاغلا حزفف كلبلا كغ لؤنو ردخ: نم رينم دناقلا هلا
 لت الف اونمأف « روصنم ايزيزغ ظاوحاضف لجر ةثام ثلث دقي هبال ٠0

 ىلع سانلا ةمالف سدمخلا موي يف هعم الزان لازن دئاقلا حبصا قم د ىلع دئاقلا ريثم

 نبا ريزولا ركتاف لاملا حرشب رصم ىلا تاعلاطملا تذفنو لق اتا نم هدمتعا ام

 باحصا نم ةئمأتسلا عم رصم ىلا هصخشاو ان ىتح روجكت هلاههاو اشنم لف سلك
 .ةبافك هنف ركسع هعم ناك اما كسفن ىلع ًافوخ روجكي تيا: هل لاو روجكت

 نم ةثكو ٍةوق يف روجكب ناكو لقاثتو ادع رخات ًالازن نال ةتلعف ام ريغ نكي مل :لاقف

 نع هلزعو هرذُم لبقي ملف ٠ ىّبس ليخو نشاوجو عورد باحصا مهو مهريغو برعلا
 قشمد ةبالو ىلا ةدوع هل نوكت نا روجكب نم فاخي سآأك نبا ناكو . ركسعلا ريبدت

 انذاقنا اماو دلملا نع كليحر ائدرا ام: هل لوقي هبلا الوسر ذفناف قشمد نم نكمتف
 اهيف لعفا كلف تآلغو عايض نم ناك امو هدانعو هداسفل حالا نبا داعبال ركتعلا
 سل اعطقنم ةقرلاب ماقاو قّشمدب هل ناك ام روجكي لمحف .ةجاح هذ انل اف ثيبحا ام
 نيقرافام ىلع ىلغ دق داب هل لاقي ايدو لساري ةقرلاب ناكو هيلا دنتسي ناطلس هل
 نم هدب ف ناك يذلا لمعلا ىلا 5 نا باجي ةلودلا فيس نب يللاعملا ابا لساريو

 مدقملا يدرككلا داب ىلا )١ دادغب بحاص ركسع جرخ ةنس يف ناك ايلف ٠ صمح

 روجكي فرعو هباحصاو هركسع مزهناو رسُكسف ةعيبر رايدو لصوملا ىلع هتبلغل هكذ
 هباجاف صمت ةبلوت هلئسي يلاعما ابا ةلودلا دعس لسارف دادغب ركسع نم فاخف كلذ

 فرع اهلف هنم اًفوُخ ةّقرلاب هراسخا نع ( 24" ) لأسي سلك نبا ناكو ٠ كلذ ىلا
 لاقي هل مالغ ىلا لسراف .رايدلا يف عمطف ص* يف روجكب انروا# : لاق كلذ ريزولا

 يف ىرسف روجكي باحصا نم اهب نمت ذخايف صم ىلا ريسي ناب خابطلا حصرا هل
 ذفناف ةيرسلاب ملع دق بلح بحاص يلاعملا وبا ناكف مهاتا ىتح هب رعشي ملف ةيرإلا
 مهلامحاب اواصح الف نييراه صم نم اوجرخو اوامح مهنا مه قفتاو مهرذح نم مهيلا

 عم روجيكب رما دسفو ٠ قشمد ىلا تعجرو مهتذخاف ةيرسسلا مهتكردا دلبلا رهاظب
 وزولا ناكو لم 'امأ دنع هل دي ملف دادي بحاص لسارف يلاعملا يلا عمو ةبداغلا
 نبا ريذولا ناكو ٠ هبحاص يف امهنم دحاو لك عمطيو امهنب ب برم

 هبوب نب ةلودلا ءامج وهو ١(
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 مالغ ىلا ذفناف ( 23 ) روجكتب لتق ىلع لمعلا ىلع ريزولا مزع 77 ةنس يف. ناك املف

 « روجكب لتق ىلع لتحا » نا قثمد لها نم سي وكلا يا نباب فرعي راطع يلارصن

 | فل نم دنجلا نم لجرالا رن الا اذه متي ال: لاقف كاذ لها نم يلارصنلا 3

 تاصف ايلف ءروجكب باحصا ضعب ىلا ديري اب ةعقر ستكُن ٠ رمالا اذه. ىلع نيعب

 ىلا ةعقرلا لصواف اهب هولميل هيلا اسد روجكت نا 02 امف ام رظنو هيلا ةعقرلا

 اهرما نم أربال كيلا اهثلصوا امنا: لاقف اهب ك» اج نم ديرا : لاقو اهيلع فقوذ روجكب

 اًريخا ةعقرلا لصوا يذلا نا : هل لاقو هماط يف جلو درق لبشب م اذ -كنع اهميكا الو

 راطعلا ىلع ةبوتعلا عضوو ديجألا ىلعو هبلع ضيق هين 00 سيوكلا يا نبال

 ناكو مهاد مهليكُم راطعلا نورشاعي اوناك موق ىلع ضيقو٠ يصلا ديرا : لاقو

 كلاثلاو يدالخلا زحالاو يباطخلا نبا مكبعإال لاش لضفلاو ملعلا ل اها نم ةثلث ' مهيف

 حبقأ اويلصف نيمهتلا نم نالحر هعمو ينام دعي . سد وكلا نبا ججرخاو يلوتسملا

 مظعف سلك نبا ريزولا ربخلا غلبو 77 ةنس ناضمر يف مويلا كلذ دغ يف اوتامو بلص

 عرشو حاج هعمو ركسع هيلا جري نا قفتاو كاذ زيزعلا .ملعاو اًقنح دادزاو هيلع
 5 اميظع اًررج دلبلا يف راجو هعاض يف ريزولا باحصأ نم سانلا ةنذا يف روجكي

 ركسع ء يف مداخلا ديم دئاقلا ةئس يف هبلا درج ٠ ٠ كتفلاو باصلاو لتقلا نم لي

 ذفنا كلذ روجكي فرع الو هعم ريسلاب لامعالا ةالو' ىلا ىتكنا تردصاو فيشك
 بالكي نب يف رثكو لانقلا اوقدصو ايقتلاذ ركسعلا لبقتساو دشحو عنجو برعلا ىلا
 اولمحف ديدملا اميهيلع امهباحصا يف نامئاق نامدقملا دينمو ةراشبو حارملاو نعطلا

 نم مهم نمو اوعجرف ايراد ناطبح ىلا مهئوملاو مهومزهف نييبلكتا ىلع اعيج
 هناب مهلسارف ذخوي نا هسفن ىلع روجكي فاخف ٠ نيلولفم نيرساخ روجكب باحصا
 ىلع لوزنلاو ريسماب سلبارط يلاو لازن دئاقلا بتوك ناك دقو هنع لحريو دلبلا مّلسي

 فاخو قلق.هلاصفنا روجكي فرع ( 28" ) الف راسف فلا ةتس هركسع ناكو قثمد

 نا ديراو دلبلا اذه نم ريسملا ىلع مزاع يلا » بتاكتا رارفلا نب اشنم لسارو لذو

 هحالسو هلام عمجو سمتلا اهل بدع 34 ةرضع عننا الو ناماو ٍدهع ىلع نوكأ

 يف ناك اللف هريسمرتسو هرما ىفخاو دلبلا نم هيلع عقي نا ةليملاو ةعجرلا نم فاخو

 هعم راسو لبا عم ذخاو قرشلا وحن الجو اًفئاخ راس ةنس بجر فصن ءاثلثلا موي
 يف ضهن هرإخ فرع ايلف ٠ هرما ىفخاو هل ناك ام ذخلاف نيراوح نصح ىلا حار للا نبا
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 « ىلح كل ذخآل اًركسع يلا ذفنأ نا » نا زيزعلا ىلا اباتك ضيا بنتك ناك دقو
 اهرصحو بلح ىلع لزنو مهب راسف قشمد ركسع ضعب هيلا ذفناف كلذ يف هعمطاو

 روجكي سبك ىلع مزعو ةيكاطنا ىلع لزنو سيدراب مورأا قتسمد رهظف ٠ ةريسي ةدم

 هرثا يف مورلا ركسع هعبتو بلح نع لحرف هذي حارج نبا هيلا بتكتف بلح ىلع

 جي ديو يف لونو كيافباملا هل ناك ام ىل>+و صمح ىلع لزنو روجك متو

 ةسنكلا ( 22 ) دهاشو ةنيدملا لخدو دلبلل ضرعي ملو صمح ساوم مورلا كلم لزنو مع

 لوش الورع لها ىلا ذفناو ٠ سلبارط ديرب, ةعبقبلا ىلا (هجوتم اهتمت لْغَرَو

 اهيلع لزنو عجرف لام هيف سيل بار دإب اذه :اولاتف٠ انيلا ليي ال ديزن : مهل

 برنق هركسع لخدف موق ماقاو موق توق نما وهف دلبلا نم. جرخ نم : اهلهال لاقو .
 ناخدلا مهككهاف مهيلع دقواف رياغلاب موق نصحنو دلبلا نم عضاومو عماللا قرحاو ىبسو

 عساتلا ءاثلثلا موي صمح ىلا مورلا لوخد ناكو اهملا بره نأ الو برعلل ضرع مو

 فيس نب. يلاعملا ابا نا لبقو مورال ةيناثلا ةبونلا يممو 76 ةنس لوالا ىدامج نم رشع

 ٠ صمح بارخا هلأسي مورلا كلم ىلا ذفناذ ةبراغلاب بلح روجكب ذخا نم فاخ ةلودلا

 روجكب يهب نيكتتب دئاقلا باحصا قدمد 5 نم روجكب عم ناك نم رثكأ عجرو

 رخآ يف تسلا ناكو ٠ انيبلا ريسو قشمد نع نيكتلب لحري نا 25- هباحصاو

 روجكي ىلا قشمد ملسي ال نا نيكتلب ىلا بتك سلك نبا ريزولا نا قثمد ةنالو

 يف رثالا رعت ع زيشلا لاتق طدغو زااو هزل هدب, تكو كاذزيزعلا فرعو

 نحن : لاق ٠ ايف ىصعيو قشمد روجكي يلي ال نا باوصلا : ريزولا هل لاقف كلذ

 دب ال :اهل لاتف ل نا مزهاو كاذ ناك دق: لاف. هب هاندعوو كلذل هانيعدتسا

 ذخاب ام ىلع روجكي فقاو : شدا بتاكر ارفلا نب اشنم ىلا ريذولا بتكف ٠ كلاذ نم
 ىلا اهحوتن داعو هيلا دليلا نيكتلب مّآسف ٠ هيلا قشمد ةبالو ملسو هلاحرأو هل لاملا نم

 روهش ةسخ قشمد نيكتلب ةيالو تناكو "7 ةئس بجر لهتسم دحالا موي يف رصم
 رخا يذلا نا فرع دقو ةئنسلا نم بجر عباس تبسلا موي يف ايلاو دلبلا روجكتب لخدو

 هعايضو هلمع يف ىئان سآك نبال ناكو ٠ هبلع روجكي دقحف سلك نب ريزولا ةيالولا

 نع اذه :روجكتي لاقف دلبلا راخاب هبلا بتكي ناكو يدوبي درعا يلا نبا هل لاقب

 زيزعلا ريزولا ملعاو هل متغاو هيلع مظع ريزولا كلذ غلب املف ليف هلتثإ مدقتو ؛ يلع

 (ودط وهو نيس ءاجو دلملا ع نم نكت دقو روجكتب ناصع ادم ادم لاقو
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 بلغ ناك مالغ اهنم ذخاو اهكلف ناهعتلا ةرعم ىلع لزنو يلح بوص ضب:و هنكما
 رشا ةعبرا ريدقت اهملع ماقاف "57 ةنس سلح لزنف اهنع راسو هلتقف ريهز هل لاقي اهلع

 هنم بلطف يلاعملا وبا هلسارف ةماقلا يف روجكتب نّصحتو اهل ةيجم اهحتف هل لّهست مث
 هباجاف ٠ بالك ىنب نم دلملا هوجو كنبو ىنمب طسوتي ديزا :روجكتب لاّتف هنماف نامالا

 «داوو هسفت ىلع نامالاو قاثملاو دهعلا هل اوذخاو امهنب مالا اوطسوتق كلذ ىلا
 ابنم ذخاب الو اهمّلسيو ةعاقلا نم ردحني هنا ىلع اصمح هملويو هب ردغي ال هناو هلامو
 هل ىثوو ايبلسو ةعاقلا نم م ا اصح هالوف كلذ ىلا هباجاف همم دال اماّلا ش

 ىلا همه فرصو ةروكذملا ةنسلا .يف صمح ىلا روجكي راسو٠ هيلع هدهاغام لكت

 نا هل قفنأ او ٠ فعضلا يف اهيلا لوخدلا دعب ةدايزلا ىلا اهيف موي لك هرمأ نكت اهترامم
 توتلا ةّلق نم هذ مدقن ام ىلع تبرخو تّتخا دق ةّسِنّتَلاو ناروح نم قشمد لامعا

 ٠ هدنع ساننلا رثكو دلبلا رمعف صخ ىلا ريثكق لخ اهنم الجو اهيف رعنلا ءالغو اهب
 تمعطقتا الف قرطلاو لبسلا ا (28*) ةراعلا يف اهتم ناكو روخ روجككب يف ناكو
 بغرو ةيّثملاو ناروح لها نم اعوح سانلا نمريثك ابي تامو قشمد نع تالغلا

 يف قرطلا محل ىمحو ادم قعمد ىلا. ةلثلا' لخ. يتابع نوبلاكا ننانلا

 دق برعلا تناكو ٠ اهنمو اهيلا رفسلا رثكو صمح عليش نسحف نيدئاعو نيداب مهددرت

 ماسقو مفعض يف رفعج نب دومح وبا دئاق هلا اهملاو ناكو ق قشمد لامعا يف تّقيط

 ةنس رفص يف قشمدب روكذملا رفعج نب ميهاربا دومحم يللا ةافو قفتاو هيلع بلاغ
 برعلا نم اهامحو هدد مدقت ام ىلع ةبرافلا لامعا نمض دق روجكب ناكو ٠"

 11 لاكي روجكب ناكو ٠ ةدشلا كلل: يف اهيلا .تالغلا لمجم قشمد لاح تنئبحو

 دق زيزعلا ناكو « قشمد كيلونا انباب ىلا ريصت » ناب هيلع باولللا دروو رصمب هللاب

 ريثكلا عمجلا عمجو حمارلا» بشانلا لثم حالسلا نوامعي نيرذلا دنا يف ىغر

 ؟7؟ ةّنس يف ناك الف ٠ هعضوم يف ركَذ ام هرما نم ىرجو نيكتفلا برح ىلا مهجرخاو

 تلح بحاص نادمح نب ةلودلا فيس نب ىلا..ءللا يلا ةلودلا دعس نيب ةشحولا تعقو

 دعولا زاحا هلأس د زيزعلا ىلا روجكب بتكف هدلن نم جر 2 ناب هلسارو روجكي نيبو

 مازتعا مكي يرصلا ركبشسلا م مدقم روجكي دناقلا دوع ىلا ةاللا تعدو قشمد ةدالوب

 2 ىلو نا ىلا زيزعلا ةرورضلا تداقو هلتقو سآك نبا ريزولاب بوثولا ىلع ةبراغملا

 : هنع لحريو روجككب ىلا دلبلا مّلسي ناب شيلا بتاك اشنمو نيكتلب ىلا بتكو قشمد



 د

 نم راطسملا نبا هل لاقي الجر بحص هنا مث بارتلا يف لمعي ناكو قشمدب 8
 ام ىلا هرمأ ديازتو هبزح_ نم رابيصت رشنلا يبلاطو حالسلا حو ثادحالا يسد

 ١١ هيلا ىهتنا

 قشمدل روجكب ةنالو

 فيس ناملغ دحا هيوغرفل اكوام امالغ ناك هنا ركذ ام روجكب رما ءادتبا نم ناك
 دعب بلح رما ىلع باغ دق هيوغرف ناكو بلح بحاص نادمح نب (217) ةلودلا
 يلاعملا وبا راسف اهنع هعفدو ابنم يلاعملا ابا ةلودلا دعس هدلو عئمو ةلودلا فيس ةافو

 اهلاعاو اصح تبرخ دق مورلا تناكو .هركسع يف اًمبم لزني ناكو ةّينفرو ةامح ىلا

 راسو يلاعملا ابا هالوم يتلف هيوزرب نصح نم ةلودلا فيس مالغ يَا شاق لزنو

 اهلامعا تدسفا اهتككم أمل مورلا نال اهثعش لو اهترامع يف عرشو صمح ىلع لزنو هعم

 دهتجاو اهب نمم ةنغو اهلها نم ٍةلفغ ىلع "0 ةنس يف مهجورخ دنع ىلوالا ةبونلا يف
 هبوغرف ناكو ٠ اهيف هتكوش دشيو اهب هرما يوي يللاعلا وباو اهتيصحنو اهترامع يف شاتقر

 بلح هلق يف هسدحو هالو ىلع ضيق هرما يوق املف بلح يف روجكي بانتسا دق

 يف عمطأو بلح نم يلامملا وبا بوكو ٠ نيكس ترس نادك ماقاو دليلا كلمو

 نمو بالك ينب عمجف هرما ىلع هل اًثوع اونوكي ناو هيوغرف لاجر يف دلبلا كلت

 ظفاحلا لاقو .« !بتيفلت » ةدام يف نادلبلا مجعم يف يومجلا توقاي اذه نيع ركذو ١(

 ني رايعلا نم لحجر قشمد ىلع بلغت : يطغقلا لاق : مابد ةنس ماَسق ةمح رث يف مالسالا خيرات يف يهذلا

 قشمد يصاحف ىصم نم لضف ريمالا هب رحل راسف سدم بحاص ىلع فلاخو اج نّصمتو مآسقب فرعي

 لضف ىلا هورشحاف ٠ لوسر ا: لاتك سرملا تذئلف |سكس ماسق جرخف لالا اهلهاب قاضو

 كيلا ينمب دقو هيف شيعي !دلب قشمد نع هضاوعتو هل فلحتل كيلا ماسلا لوسر انا : لاف

 يف دازو كشفلا بقال ماّسق انا : لاقو هدي لبقف ماق هنم قثأوت ايلف هل لضفلا فاحف . ريس“

 زي زعلا نسحاو هيف شاع اعضوم هضوعو هنمض ام لكب هل ماقو هيلا هملسو دلبلا ىلإ در هماركا

 ناكم أسق نم ق قشمد ذأ نأ مدت كذب: لاق م 05 ةئس يف ناك كلذ نا يطفقلا ركذ». هتاص

 نب نابلس ناكو. لايذلا ميسق هناو قشمد كلم هنا هئع سانلا ثدحت يذلا وهو تلق الا" ةنس ف

 انا : طنب ماّسق هيلا ثعبف اهلوصو هنكي لو اهرهاظب لرتف شج يف قشمد مدت لق ل

 نكي مو يبى ثملا دومحم وبا قشند يلوو قد نع لّحرتي نا نايس ىلا ديربلا دروف . ةءاطلا ىلع ميقم
 ماسق ربخ نم يدنع ام اذهف دقع الو لحالو رما ماّسق عم اضيا هل
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 ميلا هباصحا جرف ةماصمصلا نب شاج باحصا ٍدغ يف لبقاو ةراّدإ باحصا مهيلع

 عضاوم ةدع يف رانلا تقلطاو يقرش باب ضبر قرحاو برا ا تدشن مث مهودرطف

 عضاوم ة ةدعو ةفقس اوقرحاو نيطاّطبلا يف مهليخ ىلع كارتالا :تاخدو روغاشلا اوكلمو

 فوخلا ساننلاب دتشاو ةرامغلا نسح نم هملع تناك اف دعب نارثلا اهو دجاسمو

 سصمالا اوحاصيف نيكتلب دئاقلا ىلا اوجرخي ناب ًاماَّسق اومّلكو سانلا عمتجاف ٠ةرضلاو

 قطا سانلا عاّبجا ناكو ٠ متثيش ام اولعفا :لاقو هدّلبتو هريحن دعب لذو مهءزالف ُهعم

 فرصناو باوبالا نءو لاتقلا نع هباحصا فرصف هودطاخو هيلا اوجرخف ىلاعت هللا نم

 اولانتق ماّسق ىلا خياشلا عجرو هسفنل لك ذخاف' اًقئاخ هودجوف هيلا . ماّسق باحصا
 وهو كلذب هوبطاخف ٠ كباحصاو كسفن ىلع كئمّاو بحت ام ىلا دئاقلا باجا دق: هل

 دلبلا يلست نع دوعي نا اوفاخ كل ذك هوار املف ههجو يف كلذ ناب دقو رئاح تكأس

 باطخلا هوملعاو دئاقلا نيكتلب ىلا خياشلا داعف ( 21” ) « يلاحصالو يل ناما » ىلع
 0000 قا كئااذه لع لزثنا ديزل : محلل لاقو بلط ام ىلا مهب احاف باولاو

 لخدف لجرو ليخ يف خلطخ هل لاقي امجاح دلملا لوف. .رثوت و بحت ام لعفا : اولاقف

 مرا نم نيب رشعل سيمخلا موي ةبونلا هذه يف برملا ادبم ناكو٠ هموي نم ةنيدملا
 دحأل الو ماّسَقل ضرعي مل هنم نيب ثالثل سيمخلا موي دلبلا ىلا لوخدلاو ”7* ةئس

 هراد ىلا اوراصف بره ليقو رتتساو نيموت ماقاو هلع هب احضأ قرفتو هب احصا نم

 هرهظي نأ لذبو هيلع يدونو دجوب ملف بلظو هباحصا رود نم اهوحو اهف ام اوذخاو

 ةسلنك يف وه>: لئاق مه لاّتف افلا نورشع هناكم ىلع لدي نأو مهرد فلا نوسمح

 اهقرحب وا ةسينكلا هذه برخت نا دين : اولاقو نايدلا ىلا اوان « نيطاّطملا نيب دوهيلا

 املف اًربخ هل اوفرع الو اًرثا اوري ملف اهيف مهب رادو مهدعصاف ٠ اهيف (ماَسق ناف راثلاب

 ف لجر دنع ناكو ٠ موشم اب اورظننت ام:ابنم عمس نأ تلاق هدلوؤ هثارعا تلغا

 بتاككلا اشنم ةميخ ىلع فقوف ركسملا ىلا ليللا يف جرشف دحا هب نطفي مل رئاحلا
 ىلع هيلع لخدف . ماسق: لاق وه نمو :اولاقق ٠ سيئرلا ىلا لخدي نا ديري. لجد :لاقو
 ةممخ ىلا هولحو هيلع هلخداو هبلا هذخاف هملعاف نيكتلب دئاقلا ىلا ثعبف ناما ريغ

 سوبدلا بجاطلا جرخاف ٠ ناماب مكتتنج انا لعفا ام: لاق ٠ كلجر دم :هل اولاقو

 . ماسق ناكو .نامالا يف مهءاج امل هنع يفعف رصم ىلا لمو ديف هلجر دف هب هبرضف

 برعلا نم نطب نوثرالحا مل لاقي موق نم اتيفلت اهل لاقي رينس لبجم ةيرق نم هلصا اذه
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 ةثام كللثو نيس عسا

 باكتراب هرما رهتشا دقو حارج نبا ىلا ةيرصملا ركآسعلا زيهجتب مايهالا عقو اهيف
 يتلا نيكتلب دئاقلا عم رصم نم ركسعلا راس ملف دالبلا بارخاو داسفلاو ثيعلا

 دق ناكو حاج نبا لفجاو ةلمرلا لزنف فياوطلا لك نمو ةبراغمو ماحتا اهيف ناكو
 ةيربط يلاو ةراشب هعم راسو يظع قلخو باشنلاب نومري دنج هعم راصو هرعا يوق

 ناكو نيقيرفلا نيب برللا تيشنو ريثك عمج اهريغو سيق نم برعلا نم هيلا عمتجاو
 مهذخاو اومزهئاف برملا دادتشا دعب هئارو نم حارج نبا ىلع ج رخ دق مدقلا نيكتاب

 داصقو ةيربلا يف صمح ضرا دصقو هركسع بهنو تلفاو حارج نبا رساو فيسبلاب
 يف ةينيطتطسق نم سردات جورخ فداصو ٠ هنماو هراجاف اهحاصب راجتتساو ةكاطلا
 . هسفن ىلع اًقوخ روجكي بتاكو حارج نبا فاخف مالسالا ضرا ديري يظع ركسع
 ناكو 7١" ةنس ةجحلا يذ يف قشمد ىلع لزن دق مدقملا ( 20' ) نيكتلب دئاقلا ناكو

 ناكو كلذ نم نكمتي ملف ماسق رم فّطلتق يدوهيلا رارفلا نب ا

 كلب دعب دلبلا يلو ناك دقو لاو هيس ةماصمصلا نب شج دئاقلا مآسق عم قشم

 ىرمما ركسعلا مدقم نيكتلب دئاقلا لزن او تدل

 تيضق يف :لاقف بتاكتا اشنم ىلع لخدو هب لفحي ملف قرا الجر هدجو ةزلا ىلع
 تنا معن : هل لاقو اشنم هب أزهف ٠ لاولا د ينعم ضقيلد يل شفا

 كعم نمو تنا جبر : اولاقو دلملا حلصيل قشمد ىلع ركسعلا لوزن امنا نظو ٠ يللاولا
 ركسع ناكو مالسلا هيلع مهربا دجسم وحن ركب دعم نضر . دلبلا رهاظ ىلا

 نوكيو دلباا ملسي نا ماسق نيبو مهثيب ةلسارملا تناكو ناكملا كلذ يف الزان ةراشب
 01 ع دلبلا ين اوقب تا 8 وادق عاف همس نيا ىلع انما وب

 رهظف ديدللا باب دنع 1 ةراشب دئاقلا باحصا نم موقو ماسق باحصا نم موق نيب

 ةلودلا دضع نا ىلع لدي ام يلاصلا نبا ركذو . ةيئلا صالحلاو ةيوطلا قدصب ةلودلا دضع هباجا
 زي زعلا مامالا روصنم يلا رازن هلو هللا دبع نم : هيفو باتكلا اذه ىلع تمعقو : لاقف ةلاسرلاب هادتبا

 كيل مالس يلم يلا نب عاجش يلا مالسالا ةلم ريصصتو مامالا هلؤلذ دنع الإ نيس ١

 نيئنس دعب لزع هنا يبهذلا لاق )0

5 4 



 مل ا

 هرب د ام لضفلل "مت الو ٠ قثدمد ىلا دومح وبا دئاقلا عجرو 514 ةنس نم اًروهش
 ربك هرما نال حاج نبا ىلع ةليملا لامعا ىلع اومزع ضارغالا قفاوو بلغت يلا ىلع
 بلحو صم ىلا ريسلا ديري هنا رهظاو هيلع اًنضيا لمعيل ماسق ىلا هجوتو رهظ هرشو

 ليقع ينل هتنتاكب حارج نبا ملعو قشمد رهاظب لزنو ليقع ينب عمجو اههذخايل
 ريدقت برعلا نم اوذخاو لضفلا باحصا بكرو ليحرلاب هباحصا ىماو هرذح ذخلاف
 لبس عم لضفلا ىلا ليقع وب تمضناو٠ ٠ قشمد نع حارج نبا راسو سراف ةنامس>

 حارج نبا 00 نم هلمع لضفلا دارا ام لك لطبو ا ةنس رفص يف ملاظو

 نبا بتكو هنع دعبف هبلط يف دجو حارج نبا بلط يف قشمد نع لحرو ماسقو
 ىلا لضفلا داعو هلع تفكيإب لضفلا ىلع رمالا دروف رمل كطلم نسسومملا حارج

 ىلا لخدي لجرلا ناكو ٠ اهيف نم كلهاو اهبرخاف نيطسلف ىلا حارج نبا داسعو رصم
 لامعالا تبرخو عوملاب سانلا تامو هدجي الف هلكأب اًنيش اهيف بلطي ةلمرلا

 لبق نم صح يلو دق روجكي ناكو ٠ رعسلا ءالغ اهب دتْسا دق ناكسف قشمد ًاماو
 عم ةلغلا ايلا لصاوف نادمح نب ةلودلا فيس: نب يلاعلا يلا ةلودلا (20) دعس

 تناكو ٠ اهيككاس رفخي نم اهيف لعجو تاقرطلا ترممو مايالا عم تلصتا ثيجن برعلا
 اهيلاو دومحم وبا دئاقلا اهب تاكو ةظوفلا تدفاو قشمد لم يف تيبنط د برا

 نيض دق روجكب ناكو 7 ةنس يف قشمد يف كلف ماسقل ”ةميمض وهو يفض يف
 لبج عابض نم اهريغو اتمفاتو ةرعملاو اباتدصو ةئشتلاو الواعمو دوربو اراق ةيراغملا لامعا

 يف زيزعلا روجكب بتاكو .كلذب قشمد لاح تنسحو ةيمارملاو برعلا نم اهايش رينس
 نم ريثكلا قلخلا كاذ لعف نيح هيلا عمتجاف جالسلا ةّلَمح دانجالا يف هبيغرت

 يف مهيلع رهظتساو ةبرافللا مهب رهتف هراد نم بكر اذا هلوح اوناكو دالبلا رئاس
 ا علا

 نينثالا موب يف هيوب نب هرسخالف ةلودلا دضع ككلملا ةافوب رايخالا تدرو اهشو

 ىلا كلذ ىهتتاو اًفصنو نيتس سمخ قارعلاب هتدم تناكو هرما متكو اهنم لاوش نمأث

 هلافو دعب اونماو هيلع علخو كلذب رسف هملعاف زيزعلا ىلع لخدف سلك نب ريزولا
 ١١ ماشلا ىلا جورتلا ىلع اوامعو

 مسد. ةئس نابعش يف نا يزوملا نبا طبس لاق دقف زيزملاو ةلودلا دضع نيب هلسارملا اءاو ١(
 ىتح رتاوتن هبتك تلاز امو ديلولا يلاب ىتكيو ةلودلا دضع ىلا رصم بحاص زيزعلا لوسر درو



 ديس الم

 نا لبق نم ءالوهرثا يف لحا:بلغت نبال اولاقف مهع « لوخدلا نوديري اوامح حاج

 اوناكن يذلا ةبراغملا لمح ايلف هيلع تّيت دق ةمللا 0 ملعو اًريحتم ي ةف ٠ رمالا كيمهدي

 7 ا مزه بالغت يلا ركسع ىلع ناركسعلا ليقاو مياحصا عم اوراسو هعم

 ركذو اهعيج ةباغلا يف هتدغ تناكو ذخاب_قيرط يا يف ردي ملف وه مزهتا مث هعم ناك
 ماحس نم لجر همت ىح كلذ لغ لِ 5 هبرض الا لجر هيلا مدقتي هلا

 همالك نا نظو . كب قا انا ينم عمسا ناسنا اي: هيلا حاصف عينم هل لاقي حارج

 ملكتي ناكو ٠ كب توجنل يلع تفقو واف انليخ كلاما يتلا ليخا هذه : هل لاّتف قح
 هتاف دلع ددشلالا اني رو كرها ١ كل حمر هديبو هنم برقي وهو هعم

 نبا ىلا هب راسو هذخاف سرفلا هب فقوف هسرف بوقرع نعطف ٠ ءيش بلغت يل يف هتك

 .رايدلا تالخو ١5" ةنس رفص يف كلذو هقرحاو هلتقو ةمرلاب رهشأو الج بكرأف حاج

 نم فاح دق زيزعلا ناكو ٠ مبنم ءالبلا مهامشو سانلا ىلع 'يطونب تتاو حارج نبال

 ركاسعلا دافنا ىلع امزاع ناك هنال اًديدُس اًقوخ' هبوب نب هرسخاتف ةلودلا دضع كللا

 515 ةنس يف هب هلاغتشاو همخا:نيبو هنيب. يراللا فلخلا كلذ نع هقاعف رصم ىلا

 ةثاثاثو نيتسو عسن ةنس

 رفلا ةعبرا يف حالف نب رفعج نب نايلس دياقلا عم يرصما ركسعلا جرخ اهيف
 ريزولا ناتسب' يف لزنف ابيلع ىلغ دق اماّسق فداصف قشمد ىلا لصوو ةبراغلا نم
 هماقم لاطو ماسق ىلع هرما لقثف ٠ كانه رود يف هلوح ركسعو نامزلا قاقزب ( 19" )

 ال : ماس لاقت دلبلا نم نّكَتِبِف ةمارص رهظي نا مارو هتقفن تّأقو هيش.ريغ يف
 دمخو ”ةرافخ نم عنو اهولتن نم ةطوغلا ىلا ثمبف كاذزورلا الس دعا نال

 ام ىلع اونوك لب رثالا اذهب لني ال : لاقف كلذ ماسق ملعأف اهيف حالسلا لمحو اهثم

 نايلس هيف يذلا ناتسلا ىلا اوراصو عماجلا للا هعم نمو ماسق راثو٠ ٠ هيلع منك

 يف سلاج ماسقو ديزي ربت ىلع لزنو ةكدلا ىلا هباحصاو نايلس جرخو مهوجرخاف
 رصم ىلا ىرج اب بتكو خياشلا رضحا دقو هباحصا عم برملا دهشي ملو عماملا

 هلئاقو باوبالا قلغا ركسع ةلودلا دضع كلملل ءاج ىتم » هنا هسفن ىلع اًرضحم لمحو

 هلسر ذناو هضرغ قفاو زيزعلا هيلع فقو ايلف « هديري ام ىلع ةنوعم كل نوككل

 اهب هماقم ناكو اهنع لحرف قشمد نع ليحرلاب هرمأب .حالف نب ناولس ىلا هباتكو



 كا

 اًروهش اهب ماقاف ةزأاب الز بلغت وبا ناكو امهنب موق ئعسو كلذ نم فاح دق

 مجعلا نم لجر فقو مايالا ضعب يف ناك ايلف . دلبلا يلي هنا نظو هماقم ماسق قشف

 نوكي ؟ ىلا: لاقو هفيس درجف اًناوشن ناكو ةببالا باب. يف بلغت نبا باحصا نم

 هكلميف ةئطاس بلغت يبال نوكي نا فرو ماسق ىلع كلذ ملتمف .راعلا اذه
 لخدي نم لك ذخاب هباحصا ىلا ماسق مدقتو سبسلا اذهب اهبنيب رمالا دسفف هعم نمو

 اواتقو الجر نيعبس وحن مهنم اوذخلاف ةينيق بارخ يف اونمكم بلغت يلا باحصا نم
 ملف مهب اودو مهبايث اش تذخا دق ةارع باغت يلا ىلا مهنم تلفا نمد اعو ةعاج عقب

 ٠ لا كلك نبا فقو اق كاذب, رشم . ىلا بنتك: هلعش ؟ يي“ نم بلغت وبا م نكمش

 ماسق بتتكو : هليحو ريزولا ريبدت نم اذه نازيزعلا مجاعف زيزعلا ىلا ه هاهنا باتكلا ىلع

 رصم نم حرخو ةطوفغلا يف هدي دمو قشمد رصح دق بلغت ابا نا ركذي رصم ىلا

 يلا ىلع ةليحل فيثك ركسع يف لضفلا يلا نب , لضفلا هل لاَش يل

 ايا اذه نا: لاقو ةمرلا ةبالوب الح حارجأ نبا ىلا لصواو ةمرلا لزنو هكالهاو فاغت

 لحر دق باغت وبا ناكو هلع كل نيعم اناو هفمسسب اهذخايل اهملا ريسي نا ديرب 5

 عاتجالا يف ب تاغت ابا لسارو ةيربط لزنو لضفلا رالعو" نقم لزتؤاراوفلا غاب قاف

 هعم ساجي نا بلغت يبا سفن تربكف سبط هوبا ناكو لوا اردو لضفلا ناكو هعم

 ةبربط يف اعمتجاف :ريرس ىلع انم لك: لام كلذ ملعأف ةيدوهيلا ةهج نم ري رس ىلع

 علقيو بلغت يال ةبالو ةلمرلا نا ىلع تارواحم اههئدب ترجو هريزس ىلع امهنم لك ساجو
 يحي قشمد ىلا لضفلا راسو هسفن يف كلذ ررقو « هيلع كل نيغم اناو » اهنم حارج نبا

 قشمد نع راسو هركسعو هدنج يف دازو ءاطعلا يف دازو دنإلا يف هّضفيو جارخلا

 ونب هيلا عمتتجا دقو ةلمرلا وحن هجوتو هرما يف بلغت وبا عرشو ٠ لحاسلا قيرط ذحلاو
 برعلا دي لعجو اهنم (19”) حا رج نبا بربف يليقعلا فورعم نب ليش عم ليقع
 لحاسلا ىلع لضفلا هجوت ايلف ضيا ةلثم بلغت وبا كلذكو هل لضفلا ةنوعمب ةَقث دشحيو

 لبس عم ليقع ونب تراسو هركسعب بلغت ابا حارج نبا دصقو نالقسع ىلع لزنو

 لضفلا داعو هفاصم يف فقاو ىلغت وباو ( ذك ١ ساطلل لاتتلا اولطصاو فورعم نبا
 عقجا دق: بلغت يال اولاقف ةريثك ةبراغم هعم ناكو هركسعب حار حا نبا عم عمجاو

 الف ٠ هنيبو ينيب ةقفاولا ترج اذه ىلع : لاف : حارج نبا ركسع عم لضفلا ركسع
 نبا ركسع عم اوابقا دق لضفلا ةيراغم ىلا بلغت يبا عم اوناك نيذلا ةبراغلا رظن
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 غلا يلا دي ىلع ةنس لك يف هيلا لمحي يطمرقلا درقملا لاما لزي ملو هبجاح نيكتفلاو

 لزناو هرصق يف لزنو اهلخدف ةرهاقلاو رصم ىلا زيزعلا لصوو ٠ تام نا ىلا هبحاص

 ةلودلا راس هوجو بكرو ريثكلا شورفلاب تسرف نا دعب ةنسح راد يف نيكتنفلا
 فسوي نب بوقعي ( 18') جرفلا وبا هافاو نميف هافاوو هنع مهنم دحا رخاتي مل ىتح هيلا
 نبا ىلع ريكتو زيزعلا يدي نيب نيكتفلا رما دازو هاداهو هفطال نا دعب ريزولا سآك نبا

 ةشحولا تجردتو لعفي ملف زيزعلا هرماو هيلا بوكرلاو هدصق نم عنتماو ريزولا سأك
 ٠ هلتقف امس هيلا سدو هنم ةحارلا يف ريزولا ةيللا لمعاو تيكحتساو تيوق ىتح اهبنب
 نيعبداو ان هلقتعاو سلك نبا مهتاو هيلع اًديدش اًنزح زيزعلا نزح هليدسل ىضم الو هب
 زيزعلا هداعاف ايف رظنلا هلازتعاب رومالا تفقاوو رانيد فلا ةئامسخ هنم هل م موي
 هما دخت ساق ةعاتطصا ددجو

 هركذ مّدْقْلا نيكبنلا بجاملا دعب قشمدل بارتلا مق ةبالو
 هبلا هرما لآ امو س14 ةئس يف رمالا ىلع هتبلغ يف بسلاو

 دق ناك روك ذملا يزعملا نيكتفلا نا قدمد ةبالو ىلع ماسق ةبلغ ف بسلا

 تدص كلذب هل راصف هيلا هرما نم ريثك يف نكبسو هيلع دمتعاو همدقو همدختسا
 ناعجُس نم هغارفو نيكتفلا دعب ةالولا رباك نم دلملا واخ قفتاو :هل اجيال ىلا

 رمالا دسفف ىطعاو ذحاو يهنو هيف رماو هيلو دق ناديمجم فورعملا هيف ناكو لاجرلا
 هعم نم ةثاكب هل هرهتل مآسق مكح تحت نم نادي راصف ناديبح نيبو مأسق نيب
 يف ناك ام هبامحصا ببنو ةبالولا نع ماسق هدرطف دلبلا ىلع هئاليثساو ثادحالا نم

 لاجرلا هيلا تعمتجاو هيف هلاح تماقتساو دلبلا نم ماَسِق نكمتف اراه جرخو هراد

 دلملا دومحم وبا دئاقلا يلوو ةتّدعو هتدع تنعاضتو ةتكوش تبوقو هدب يف امرثكو
 مليدلا نيب دادغب ةثداملا ةبونلا تقفتاو ٠ ماّسقل ةميمض وهو ريسي رفن يف ناديمح دعب
 نا ىلا لامملاو ةبربلا يف نادمح نب رفنضغلا بلغت يلا بورهو ناد.ح ينب نم .برعلاو

 اهملا هلاجر نم دخا لوخد نم ماَسق عنف اهيلع لزنو قشمد دصقف ناروح ىلا جرخ

 نا قشمدب جارلا لماع نلغت وبا لأسف .دلبلا نم هل عنلاب زيزعلا باتك لصوو
 كل يف (ماسق لماعلا ماكف قاوسالا نم هيلا نوجاتحي ام عابتبا نم هبادا نكي
 ماسق ناكو زيزعلا هملوي نا عمط ناك دقو دلبلا ( 18" ) هباحصا لخدو هبف هل نذاف



 دالي

 ةباتك ّلجا وهو راع نب نسما ةلودلا نيما ةعاس دعب هاتاو هيدي نيب دعقو ثسدلا
 هع زيزعلا ىضر هالعاو هيلع اسف باثلا ميديا ىلع مدخلا نم ةدع امهعم) رهوجو

 ةلمج يف ناك زيزعلا سبالم نم اّتسد رهوج هسبلاو هنم ةعقاولا ةوفهلا نع هذواحتو
 ىلا تدعو راعشتسالا وس تحرط ل هم كيلع عض + ىنمأللا ريما : هل لاقو باشلا

 رهظ ام ىلع ا رهوج ركشو ضرالا لسقتو ءاعدلا دّدجف ٠ ظاسنالاو نوكسلا لاح

 دعب زيزعلا ةلصاوو ٠ هنم ناك ام هاربخاذ زيزعلا ىلا رهوجو نسما داعو هرما يف هم

 باحصاو ةيرايزابلا ىلا ٍدغ نم مدقتو معاطلاو هكاوفلا يف ةفطالملاو ةاعارملاب كلذ
 نم ةّدع هيلا داقو هل اسينات ديصلا ىلا بوكرلاب هلسارو هبرضم باب ىلا ريصملاب حراوملا
 هليقتساف ءاشع هديصتنم نم داعو هباحصا نم ىلتتلا دهاشي وهو كرف اهكارع باود
 51 ليللا يف ناك اللف ةيداضم ( 17 ") يف لزنو لعاشملاب نوطافنلاو عمشلاب نوشارلا

 ذدخاف بارتلاب هيدخ ريفعتو ضرالا ليبقتو هلابقتسا ىلا رداف هيلع لخدو هيلا زيزعلا

 ع هيطاسخو هربخ نع هلاسف ساج مث تارم غيل عنتماذ سولملاب هرماو هدس زيزعلا

 يحتست نا اريدقت ىلدهاشنم ىلا كتوعد يننا الا كيلع تمنت ام: هل.كاقوب شفت نك

 1 لي نبع نا بح ام لضفا ىلا تدعو كلذ نع نالا توفع دقو تدباف ينم

 | عدت المف كعم لعفاو هركذ ريسي اعانطصا كل .عئطصاسو

 -تتحتما ام الّصنت يلع نينموملا ديما اب َتاَّضفت دق : لاقو هيدب نيب نيكتفلا ىكسف

 كلذ دعب نيكتفلا س ذاو ٠ كتمعن كباتمو كتمدخ هللا ىنقفوي ل وجحراو ه ارد الو

 ةعباتتلا تاريرتتلاو ةعساولا قازرالا مل بجوا تح ةئايدا نم يب نمبف بطاغو

 هتصاخ صخا نم هانجتو ويزملا ةجحساو هعضاوم يف ميبترو مهريداقم ىلع اولزنو

 بتكلاو لسرلاب ليجللا ذفنا دق زيزعلا ناكو ٠ هرضح ةمدخ نم بحاسص برقاو

 ىرج اع مفصلاب 01 ]| هلو ردا علو ةيبطب.هوتساف يطمرقلا دمحا نب نسحلل ةعبأت
 عجريو هل ةغامسل هديرل ام ساّملاو هيفطصيو ةعئطصبل طاسلا ءطو ىلا ءاعدلاو هنم

 رارقت نا ىلا رهوجن طبسولاو ةنمو هيلا تالسارملا تّددرتو هرعا ىلع ماقاف هدالب ىلا
 ةعاطلا ىلع اونوكيو ةنس لك يف هيلا لمحت هباحصالو هل رانيد فلا نيثالث ىلع رمالا

 هبلا هجوتو بكاربب ليخو ةريثك بايث هيلا فيضاو ةنس لام هيلا لمحو ةعداولاو
 ةدودسملا قيثاوملا هل اذخاو ةحاصملاو ءافولا ىلع زيزعلل هافاحتساف ةلمرلا ىذاقو رهوج

 رمصم ىلا زيزعلا داعو ءاسحالا ىلا فرصناو نالمحلاو عّلْاو لاما هايطعاو ةدكذرل
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 لمح م. يدي نع مالا جرخ دقو برملاب هذباناو نينمؤملا ديما ةعلط دهاشا يذلا

 ىرج ام زيزعلا دهاشو اهيف ناك نم اريثك لتتو اهزهو اهرسكف ةرسبملا ىلع
 نيكتفلا مزاف هسار ىلع ةّلظملاو وه لمحو ةلمحلاب ةئميلا لسارف بلقلا يف ناكذ

 نسما ىضمو لجر فلا نيرشع وحن هنم لثقف امهيركسع يف فيسلا عضوو يطمرتلاو
 ىرسالا سلجو هبراضم يف لزنو هركسعم ىلا زيزعلا داعو ٠ ههجو ىلع اراه يلممرقلا
 ميلا جرح عّلخاو نيكتفلا باحصا نم اهيديا يف عي نع هئحت برعلاو هترضح

 نيكتفلا ناكو راند فلا ةئام نيكل هئحي نأ لذي دقو كلذ نع ةلباقم

 كلذ عاشو هحبدص هجولا ءىضو ناك هنال هدرمتيو حارملا نب لفغد نب جرفما ىلا ليي

 دقو حارج هبو هئاقفر هنايلغ نم ةثلث هعمو رحملا لحاس بلطف مزينا نا قفثاو هيف هلع

 لاقو هابا هاطعاف ءام سمتلا هاز الف جرفملا اهيف لدا نم يرسم هترقلف للسلا

 ءام هرضحاو اهيف هلزتا انملب فرعت ةيرق ىلا لصو اذا ىتح لعفف ٠ كانه ىلا ينلمحا : هل

 يف هلذب يذلا لالا يف هنم قئوتف زيزعلا ىلا ردابو هباحصا نم عاج هب لّكَوو ةهكافو ٠
 ىلا نورشبملا دروو هيلا هّلمسف ىضمو !"رهوج ذخاو هدي يف هلوصح هفرع مث نيكتفلا
 مدادعا ىلا جانتي ام دادعاو اهشرفو هبراضم نم رتبون برضب مدقتف هلودجب زيرعلا

 هيلا ابوسنم رسالا يف لصح نم لك راضحاو ابف لامعتسالل ( 17*) تالآلا نم
 نيكتفلا لصوو هتمدخ يف مهيلا ةبوسنملا مهلاغغشا يف اوبتّرو اوسكو اونموأو رضحاف

 ىلا هب لدعي نا زيزعلا ىماف لوتقم هنا يف ركلاش ريغ وهو هلابقتسال ركسعلا جرخ دقو
 يف رصقلا بحاص يباقصلا راتخم هيدي نيبو هبراضم نم ابيرق تناكو ةبورضلا ةبونلا
 داوقلا ىار ايلف منيو هئيب نولوجيو هنم سانلا نوعني ةبلاقصلاو مدخلا نم ةعاج

 نيكتفلا لعفف ضرالا اوابقو مهب اود نع اولجّترت زيزعلا قدارس' باب ةبراغللاو ةبلاقصلاو
 نم هياع اوناك ام ىلع ا هباحصا دهاشؤ هل ةادعلا براضملا لخدو كلذ لثم

 ىلا ةسفن كرف هيلع سلجبل هل بصن دق تسد ىلا لمحو 00 يف لمعلاو لاخلا

 هنم عمس )١ ادردّس ءاكي ىكبو بارتلا ىلع هيد رفعو هسارلعااف ىمرو ضرالا

 نكلو ميس آلا ناسحالاو ميرككلا وفعلا ن الات يلع ءاثرالا 027 هحسمشنل

 ف ا نم عنتماو. ةفينملا ةفالخاو ةفيرشلا هفارعا هيضتقي امالا يلا الوم

 نسحلا وبا يطفقلاو .ِهئيعب اذه هنيرات يف يطنقلا يكح : مالسالا خيرات يف يهذلا لاقو ١(
 505 ةلس يف تام فسوي نب يلع
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 لاَقو هيلا نسما بكرف ( 16*) رهوج نيبو هنبب ىرج ام ةفرعي يطمرتلا ىلا نيكتفلا
 كّلقتسا دقو ركمو ءاهدو مزحو يأر وذ اذه رهوجو هنل ذبو هتلعف امف 0 هل

 ةقاط هب انل نوكي ال مث م اندصق ىلع هلمجيو هيحاص ىلا عجريسو كعم هديّقع اع

 مهذخاتو اعوج هباحصار وه كلبي ىتح كلذ نع عجرت نا باوصلا نمو 0

 فيسلا اًملعو ٠ هب ردغلا زيجتسا امو هل تفلحو ةتدهاع دق: نيكتفلا هل لاّقق .٠ فسلاب

 هل حرشو هللاب زيزعلا ىلع لخدو رصم ىلا لصوو امهتحت هباحصاو رهوج حبرخو حمرلاو

 جرخاف مهديرت تنك نا :لاق.يارلا امهل لاف هعم نمو هرما لاحفتساو لاحلا
 ءاطعلا عضوو لاومالا حبارخاب زيزعلا سماف ٠ يرثا ىلع نودراو مهئاف اّلاو مهبلا كسفنب

 مولا ىلع هئابا تبباوتو رئاخذلاو نئازلا بحصتساو املك اًذورب 1 لاجرلا يف

 ام يلطرتلا ناو نيكتفلا ىلع رابخالا تدروو . هتمدقم ىلع زهوج زاسو كلذ يف
 يف زيزعلا دروو اًدعتساو اهأتو ادشتحاو اقفتاو برعلا اعنجو ةلمرلا ىلا اداعف ىرج
 يطمرقلاو نيكتفلاو ةلمرلا رهاظب حرسلا نبا رصتب فورعملا عضوملا يف لزتو ركاسعلا

 برحلل دادعا ىلع ناركسعلا تابو نارزيملا ةكربب فورعملا عضوملا يف هنم برق ىلع

 ركي نينصلا ني نيكتنلا لاحو ةرسيمو القو ةثمسم اهتم لك فطصا دقو اهاركأبو

 ناك هنا لبقو هملا راشاف٠ نيكتفلا ينرأ : رول زيؤملا لانق برضو 'ةرمظيو لدحتو

 نعطي وهو رفصا دتغاذك هيلعو ايارم نم فيفاجتب مهدا سرف ىلع مويلا كلذ يف
 هنم ىار ام زيزعلا بجعاف هنوُقّتو هنوماحتي سانلاو فيسلاب ىرخا برضيو حممرلاب رات
 هل لاقي' هتمدخب صتخي باكر هبلا ذفناو فقوو ةّلظملا هسار ىلعو هتنسورفو هتئبه نمو

 ىابرلااو ىكللم زيرس نع ىنتعزا دقو: زيزعلا :) نيكتفلا اي.: :لق:# اهل: لانقو ةَديع
 هيلع تنا ام كرتاف هنع كل حفاصو كلذ عبمجم كحماسُم اناو يسفنب برحلا ةرشابل
 كساب هوناو كيفطصاو كنموا يلا هقاثيمو هللا دهع كلف ينم ( 16”) ونعلاب دلو

 ةريغ يضف ٠ كدي يف هكرتاو ةرسشاب“ ماشلا- كل. بهاو يركسمع 'زالسهنسا كلغجاو
 اًرارم ضرالا لّسقو كجرتو شانلا داري ثيحب جرخف هيلع ةلاسرلا داعاو هبلا يباكرلا

 كنم لوقلا اذه مّدقت ول نينمأملا ريمال لق : لاق اًرّثعم اهيلع هيدخ غرمو

 3 ا ةريغ داعو.٠ ىرت.ام اّلا سيف نالا اماف كرما تعطاو هيلا تعراسل
 تققحتسا ناف يلاريو هارا ثمحب نوكيو ينم“ برقي هل لقو هيلا عجرا : هل لاقف زيزعلل
 تدك 1١ : لاف كلذ هل لاقو ةريغ ىضف ٠ لعنيلف فيسلاب يعجو يف برضي نا
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 0 دلملا نم خسا رف ةثالث ىلع نيحاوطلا ربشب , اولزتو لجحارو سراف فلا نيسمخ

 نم عمتجا ء ءاملا ىلا ةيعرلاو هع رهوج جاتحاو هاعطقف هنمالا هلهأل

 2 ىلع هل ةردقال هنا رهوج قأوو رافت ىلا 2 دامو ليلق. ٠٠ ٠ءانغو جيراهصلا يف

 نيكتفلا هعبتو هزخا يف اهيلا لصوو ليللا لوا يف نالّتسع ىلا لحرف موقلا هتمواقمو

 ناكو هدنع راعسالا تلغو هب ةريا تقاضو اهيف هارصاحو اهءلع الزنو اهلا ىطمرتلاو

 ةيداسفملا تلكلا ىت> لاملا تّدتشاو رحبلا يف هيلا تاوقالا لمح نكي مل ءاتشن تقولا
 لاطرا ةسخ لك باسح ( 15" ) هودجو اذا زبللا اوعاتباو ةتبملا باودلا دليلا لهاو

 ةصرف دجو اذاو مدقتو جن اهكرو اًررامم اءاجش رهوج ناكو ٠ يزعم راثيدب ياشلاب

 مهيد هلحرتسو نيكتفلا هعجرتسلف ةغرأا لوذيلا هل لذبو ةعاطلا ىلا هاعد نيكتفلا نم

 هنافوخيو هناعنيو بتاكلا راما نباو دمحا نب نسما هنع هيدي مث هبجحيو هنم ليقي نا
 يف ةلبملا لمعي مل نا بطعلا رهوج روصتو ةبراغملا ىلع ةدشلاو قيضلا دازو هنارذحيو
 نيكتفلا كلذ لعفف هعم عاّتجالاو هنم برقلا هلاسو رس نيكتفلا لسارف صالخلا

 ةمز>و مالسالا ة ةمزح نم كاباو ينعمجي ام سلف دق ردوا لاذ امهيسرف ىلع افقوو

 دقو ىلااعت هللا دنع 8 اولا نكلو ٠ ءامدلا اهيف تقيرأو تلاظ دق ةئتف هذهو نيدلا

 حارتقا لك كل تاذبو ةعاطلاو ملسلا يف لوخدلاو ةعداوملاو حلصلا ىلا كتوعد

 ةحصنلا هجو كنع رتسيو ةنتفلا رآآ كشف نّدم لويقلا ال تبباف ةءالوو ناسحاو ,ةداراو

 انا : نيككتفلا هل لاف ٠ كريغ ىوه ىلع كيار بلغو كسفن عجارو ىلاصت هللا بقارف

 الو هيلا يلوعدت امم نكسمتم ريغ يننكت كنم ةروشملاو يارلا ةحصبو هب قئثاو هللاو
 كقدصا يفاذ كلذ ىلع رمالاو يارلا ناك اذا: هل لاق ٠ ىعم هيف هلوخدب ىطمرقلا ىَدر
 عنتماو رمالا قاض دقق كدنع ةوتفلا نم هدجا امو ةنامالا ىلع اليوعت يرما ىلع
 يضمال يل مذتد يدنعو يعم نيذلا نيملسملا ٠ًالواهبو يسفنب يلع نمت نا ديراو دبصلا
 فورعملا عا ائطصاو ءامدلا نّمح نيب تعج دق نوكتو كس يسال ىلا دوعاو

 ٠ امثع كل ةلباقللا تلما ارو اهيف كنع ةثودحالا نسحت ةّنم يحاص ىلعو يلع تدقعو

 باب ىلع دمحا نب نسحلا حبرو يفيس قّعأ نا ىلع نماو لعفا : نيكتفلا ك لاقف

 هيلع احفاصتو ادهاعتو كلذب رهوج يضرف٠ اهتحن نم كباحصاو تنا جرو نالقسع

 ىلا رهوجو هركسع ىلا نيكتفلا داعو اقرتفاو هب ءافولا ىلع انهر نيكتفلا متخ ذخاو

 ذفتاو ٠ هيلع هافاكو هنم كلذ لبتف الامو ةريثك ًفاطلا نيكتفلا ىلا روج ذفنأو دليلا
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 لخادو مكتع دقرعندلااو هب يل ةقاط ال ام ناطاسلا اذه نم ينبلط دقو كدارءو

 الثل هنم هيلا جاتحا ايدهنتناو هن نركا عضوم بلط ىلع لماعو مورلا دالب ىلا

 ناكو٠ ٠ مكيلا 5 ةرضلا هب لصتو م يلع ة ةَأطولا هب لش ام مدصتي نم دصقب مكّتحاي

 ةراس حبقلو ن نوهوم أ مبالو 00 ف مك مهتفا اخ ةيراغملا نوباب قشمد لها

 نم كنئكمت نا ىلع انتسايسو انتسائرل كانربخا اما :اولاقف مهيلع اوناك نيذلا نيرظانلا

 يف كيدي نيبو كنود انسوفنو ! انثدعاسمو انسوفن نم ادهج كولان وا انتقرافمو انكرت
 ركسعلا يف رهوج لصفو ٠ ةحصاالاو ةعاطلا ىلع ةقثوتلا هل اوددجو .كنع ةعفادملا

 نم اًتسدو اًءاخو نيكتنآ ال هللاب زيزعلا نم اًناما بحصتسا نا دعب رصم نم فيشكلا

 قفرلاب نيكتتفلا بتاك ةلمزلاب لصح ايلف هنم طرف انعو هنع وفعلاب هيلا اباتكو هبا
 دكوملا هناما هذخأو هللاب زيزعلا عم هل هررق ام هملعاو هديري ام هل غلبي ناو ةفطالملاو
 لالا حالص بلطي ناو ةنتفلا ةراثا كرتب كلذ ءانثا يف هيلع راشاو رخافلا فيرشتلاو

 نم ليمجلاب هنع هباجا هيلع فقوو هيلا باتكلا لصو ايلف ٠ هقرط برقاو هتهج نم
 يف هطلاغو هسفن نم هل هلذب ام ىلع ركّشلاو باطلا نم ىضرملاو باوللا (15”)

 نيكتفلا بتاك ناكو . هيلع هرييدتو هياد فرصي ايف قشمد لهاب هيلع ميتحاو لاقل
 ف ررقيو مهداقتعا ىلع هدنع يرزيو ةبراغملا يار ريغ ىري وهو داخل نباب فورعملا

 هيلا راسف برا ىلع رصم هنا ملعف هبانتك ىلع رهوج فقوو مهلاتق بوجو هسفن

 يف نيكتفلا هللا زربو ةّيسامثلاب ركسعلا يف لزن قٌشمد ىلا لصوو هنم برق اذا ىتح

 ةدم تلصتاو نيقيرفلا نيب برملا تيشنو مهريغو برعلا نم هدشح نمو هباحصا

 نيرذلا ناملغلاو نيْكتفلا ةعاجش نم رهظو نيتفئاطلا نم ريثك دّدع اهيف لتقاو نيربش
 لها هيلع راشاو .بولقلا يف ةبوقلا ةبيبلا مهل تاّضحتو سوننلا يف هب اومّظع ام ةعم
 عفد ىلع هعم عامجالل هناعدتساو يطمرقلا دمحا نب نسحلا دمح يلا ةبتاكمي قشمد

 قم هلا ملعف هربخ رهوج فرعو هركسع يف هيلا اهجوتم نسما راسو لعفق ةبرافلا
 دمحا نب نسما لصوو . ةيربط ىلا عجرف امهنم هوركم هيلع مت ار نيودع نيب لصح
 ماقاو ةلمرلا ىلا امهم عفدناف رهوج رثا يف اراسو ادقاعتو افلاحتو اعمتجاو نيكتفلا ىلا

 هنذأتسو لاخلا ةروصب هفرعب زيزءلا ىلا بتكو نالقسع ىلا هلاقثاو هلحر ذفناو اه

 ىطمرقلا دمحا نب نسحلاو نيكتنلا ىلتلاوو ةرورض كلذ ىلا هتعد نا نالّقسع دصق يف

 ريدقت اهيرعو ماشلا لاجر نم اههيلا عمتجاو هالتاقو !رهوج الذانو ةلمرلا ىلع الزنو
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 يتبيغ ةّدم ؟روما ريبدت ىلعو مكيلع هتفاختساو هللاب زيزعلا هتيَّاو يدعب دهعلا يلو
 نحو كرما ىمالا : هل اولاتْف ٠ ةحضاولا قيرطلا اوكلساو ةحصاخلاو هل ةعاطلا اومزلاف

 رومالا يف هيلا راشملاو هرب دم | رهوج لعجو دارا اب زيزعلا ىلا ىعوو ٠ كمدخو كديبع
 اذا ةيراغملا تناكم ةنس هيف ماقاو هذا يذلا بادرسلا ىلا لزنو هيدي نيب اهذيفنتو

 كلذ دعب جرخ مث. كاذ ردقب مالسلاب هيلا اًومواو ضرالا ىلا اواجرت اريايس ايلا

 لالا هذه ىلع ماقا امو مهتيعدأب هومدخو هيما ىلع هيلا اواخدف سانلل سلجو

 00 هيصخم ف هللاب زيزعلا ماقو ٠ هج ايف ىضق يفلا هتلع لتعاو ةديدمألا

 قشمد ىلا اوفاو نا ىلا ماشلا نودصاق مه:اب 1- ةطمارقلاو نيكتفلا

 9 0 اولزتف رفعجو ىرسكو 0 مهنم ىفاو يذلا ناكو "8

 مهو جرخو ةربملا مهيلا لمحو نيكتفلا مهماو مجعلا نم ريثك مهعم ىفاوو ةسايقلا

 0 ميهربا دومحم وبا ناكو ٠ ةلمرلا ىلا نيهجوتم اواحرو مابا قشمد ىلع اوماقاو

 نم نيكتفلا نما الو لاتقلا يف اوعرش ةلمرلا اولزن الف انابيب .نصحت مهربخ فرع ال

 اديص لزو هيلا عمتجا نميف راسو لحاسلا روغث ذخا ىلع لمح ةلمرلاو رصم ةبحان
 ٍليقعلا بوهوم نب ملاظ معمر ةبراغملا نم سوور هعمو لاو خيشلا نبا اهب ناكف

 هفاخ اودتماو نيكتفلا يف اوعمطو ةرثك يف اوناكو هواتاقف قثمد يف هذ مدقت يذلا

 ةقاسل نيكتنفلا لاقو ريثك قلخ مهنم حرخو ادنص نم ةّيعرلا تفطو رهن ىلع لزنو

 ةيراغملا مهتمرو كارتالا مهيلع تلمحف ٠ مهوعبتو ساب قيرط اوياطا : ركسعلا

 اهيلع ليخلاب مهوسادو مهيلع توتللاب اوبلقاو ( 14 ) رودصلاب مهوقلف برطاب
 روص ىلا مزهئاف مهعم بوهوم نب ملاظ ناكو فيسلا مهذخاو اومزبناذ فيفاجتتلا
 زيزعلا ناك دقو . اهون هجوتو اكع ذخا يف عمطو فلا ةعبرا اوناكت ىلثتلا يصحأو
 عانطصالاب هدعوو ةلاّيسالا نم هللا نيردل زعملا هب هبتاك ام لثب نيكتفلا بتاك هللا
 اذه:لاقو ةظلغلا ضعب هيف اباوج هيف هباجاف ةعاطلا هنم ترهظو ةعببلا هيلع تذخاو

 اذه زيزعلا ظاغو ١ رما هنم لبقا الو رتعاطب ٍدحال هيف نيدا امو فيسلاب هتأذخا اللب

 رما رب دي ايف هريذو ساكن ب فسوي نب بوقعي جرفلا ابا راشتساو هظفحاو هنم باولسا
 بيق كلذ يف عورشلاب رماف كاسعلا عم هيلا رهوج دياقلا جارخاب راشاف هب نيكتفلا
 قشمد لها هوحو عمت هيلع مزعلا عقو امو كلذ نيكتفلا فرعو ٠ هش مالا

 مع ىلوتاو مكطسوتا مل يننا متملع دق: محل لاقو اهخويشو اهفارّشاو
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 هل بهو دق يكحالم نا هفرع : تايزلا نبال لاقو بكرف بركرلاب ةرماف هل اعدؤ
 كلما داعو ءاعدلاو ( 18" ) ركشلاو لجرتلا نيكتفلا داعاف ٠ هنم هبلط كرتو جارخلا

 رفوتلا ديدش كلملاو نيبوزلاب ىريو بعلي هريسم ءاسنثا يف همم نيكتفلاو هطالب ىلا

 يذلا سرغلا كللملا هادهتتساو يربُش ىلع هلمحو هيلع علخو هرضحا لْزْب اذا ىّتح هيلع

 ةدعو اهفيفاجتب اسرف نيرشع هيلا فاضاو داعف حمرلا هيلع يذلا حالسلاو هتحت ناك
 هركشف هلثم اهب فحتي ىتلا فحتلاو بيطلاو بايثلا فانصا نم اديثك اًنيْسو حامر
 ناوثاب ةب دملا ىلع هافاكو كلذ ىوس ام درو هتلاو سرفلا لبقو لءفلا اذه ىلع كلملا

 ٠ادص ىلع لزتف لحاسلا قيرط ىلع راسو تالغبو يراهشو تاغايصو ةريثك جامد
 اوررقو هول دلبلا خويش هعمو ردقلا ليلج الاجر ناكو خييشلا نب حتنفلا وبا هيلا جرخو
 ٍةعداومو رملس ىلع مهنع فرصناو هيلا اهولمح ةيدهو هايا هوطعا لام ىلع مهرعا هعم
 يبسلا ىبسو هبهنو ةونع رغثلا حتتفاو مهلت ام هب هيلع هلها تا توريب رغت ىلا لقتاو

 ىلع لزنو توريب ىرج اهرما ىرجو هيلع اهلها مصتعان ليج" ىلا هجوتو هم ريثكلا
 كلذ ىلع ره انف هنولتاقيو اهلها نتا اموي» نيمبرا :ريدتت اهنلع ماقاف سلباز 5

 اهلها كاطف ةكاطنا ىلا لحرو هنم لتعاف 53 نيطئنطسقو ليس 50 هيلا ( سدذا

 يري وهو نيتلا رش نم اهنيتاسب يف ناك ام عطقو كلذ ىلا اوي ملف امهميلستب

 قيرطيلا ىجرإلا فلختساو هقِلل يذلا ضرملا هزفحو ةرصبلا يف لخنلا ىرحب كانه

 <16 ةئس يف ةيكاطنا ىجربلا حتتفا نا دعب ىقوتو ةينيطنطسقلا ىلا هجوتو اهتلزانم ىلع
 رشع عباسلا ةعمجلا موي يف رصم بحاص هللا نيدل ملا دعم ميت يلا ةافوب ربخلا دروو
 سامحا ةعبراو تاعاس عبرا ىلع ةيدهمملاب هدلوه ناكو "65 ةنس الا عيب ا

 نوعبراو سمح هرمتو 515 ةنس ناضمر رهش نم رشع يداملا نينثالا موي نم ةعاس
 ةدمو 56١ ةنس لاوش نم رشع عساتتلا ةعمجلا موي يف هببا دعب ىمالا دّلتتو ةنس

 كو مدقت دقو هللاب زيزعلا روصنملا وبا رازت هدلو هناكم بصتناو نينس ثلث رضع همانا

 ع 4 ) ناك زعلا نا ليقو ٠ ةياكحلا كلت نم ىلجا ةياورلا هذه نا الا كاذ

 هف رعطقب هل وكحف هعلاط ماككحاو هدلوم لاوحا هيضتق امف رظنلاو مولا ملعب

 ىراوتيو ضرالا ت تم (اورس 4 لمه نا هللع راشاف هنع هليزي امف همجنم 1710

 : مه لاقو هباتكو هدا وق رضحاو كلذ ىلع لمعف هيَّضقتو تقولا لاوز نيح ىلا هيف

 اًرازن ىدلو تاعجو هناوا برق دقو هيندعو دعو يف ادهع ىلامت هللا نيبو ينيب نا
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 اوررقو ةحاصملا هن نا اوملعو كلذ ىلا دلبلا لهاو نيكتفلا ىغصاو هتراشا مكح ىلع

 ٠ مهيلا ةلصاولا ركاسعلا رش اونمايو ةمالسلا فنك يف اوبحصيل هب هنوفكتسي ام

 ٠ هباوصتسيو هاري اج هيف لمعلاو هربدي اوف هيلا ىمالا درو ةراشالا لوبقب هيلا بتكو
 قشمد لهاو نيكتفلا بتك تدرو دق: هل لاقو مورلا كليشم ل تانزلا نبا لخدف

 اولاسو : مهد باز نم 4 هيلا ةلمح مسريو مهنم همورب ام ىلا كلملا دايقنالاب

 ماع رم مهتعاط تابق دق: هل لاقف٠ مهنع ةاماحلاو مهب ةف ةفآرلا منسضنو هلابلإ

 نبا هذفناف نامالاب اسلص مهيلا ذفناو ٠جارخلاب مهثم تبضرو مهلاوماو مهسوفف لع

 نيسوسرطلا ( 13 ) هوجو نم ناكو هحاص يقشمدلاب فورعملا عم مهلا تاب زاا

 نبا راشاو ٠ ةطاسولا ليجو ةرافسلا نسح نع دئازلا ركشلاو ءاككلاو ةرسلاب هوٌقلتف

 مدعو يز نسحا يف .مالغ ةئاثلث يف جرخف كللا يّتلتل ججورخلاب نيكتفلا ىلع تازلا

 همك او هيلع لبقاف هيلو هخويشو دلبلا فارشا بحصتساو ةئيهو بتترت لضفاو

 ةياعرلا يضرمو ةيانعلا ديكو نم هب مهلماعو ليمملا نم هب مهبطاخ ايف نييقتسمدلاو
 قيقشمشلا نبا راسو ٠ مهرد فلا ةئام ريرقت ىلع مهنيبو هنيب ام تاّزلا نبا طسوتو
 امهداوس نم هأر ام نسحتسا اهرهاظب لزنو اهملا لصو ايلف اهتدهاشا قشمد ىلا
 لخدو اهامع نم ءيثل ضارتعالا كرثو اهلها نع هذالا فكي هباحضا لأ مدقتو

 ماد يتلا تافطاللا ليصحتو اهعجو ةعيطقلا طيسقتل دليلا ىلا خويشلاو نيكتفلا
 هيلا نيكتفلا جرخو ٠ ةردب يف هل ررقملا لالا لصحو هلمح زاج ام هبلا اوامحو اهلثب هلثه

 نبا دهاش ايلف هيدي نيب حامرلاب نودراطتي نويسوسرطلاو انكار هدجوف هتمدخ ةدواعل
 نيكتتفلا نيب تدّكات لالا تناك دقو هِيّقلتب تاّاؤلا نبا ىلا مدقت ةكوم قيقشمشلا
 نا هملعاو هيلا برقتلاو هل مظعتلا يف تايزلاو هل للذتلاب هاصوو هاقلتف تايزلا نباو
 دثع تايؤلا نباو هبامحصاو وه هل لجرتو هب راسا ام نيكتفلا لعفف هيلع قفني كلذ

 كييتكمنا و اويكرف بوكرلاب مهرعاو كلذي كلملا سف ارارع ضنالا اواشو هثم موبرق

 1 اسراف كلملا ناكو. هف ةحح ةعجرتسا اباوح ةباحاف هلاح نع هةلأسو نيكتفلا ىلا

 ةمسورف نم دهاشو هنم هئسحتسا اعل هيد نيب تانزلا نباو نيكتفلا يعلف ناسرفلا

 نبا ىلا كلملا تفتلاو لمفف ه درفتلاو بعللا يف ةدايزلاب هيلا مدقتف همجعا ام نيكتفلا

 اقناع هن دهاش ام ينجعا دقو "بين" مالغ اذه: كانت نيكتفلا ىلع ىتثاف تازلا

 هركشسو ضرالا ليقو لجرتف نيكشفلا تانزلا نبا ملعأت هلاوحا عيجو هلاعفا ندسح
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 هل تماقو دانعلاو ثيعلا يوذ بصع لذاو داسفلا لها عقو ةريسلا نسحاو دلبلا

 تاوتسا دق برعلا تناكو ٠ رومالا نم ادساف ناك ام هب حلصو رودصلا يف ةبه
 نم مهل رهظو مونم اًريثك لتقو مب عقواو مهدصتف هب ل اند دلبلا داوس ىلع

 هتعاطب ناعذالا ىلا مهاغد ام هتلمجو هتهج يف نم سفن ةوقو هتماهشو هتعاجش

 ام عاجتراو ةئيدقلا تاعاطقالا ءاضما ريرقتب ىماو هتراشاب لمعلاو همكم ىلع لوزنلاو

 يف رظذلا معناو لاممتالا يف لامعلا بيترت يف ةساينسلاو ديبدتلا نسحاو كلذ ىوس
 لها نكسو ةيالولا يف همدق تتبثو ىمالا هل ماقتساف لالغتسالا هوجوو لاملا باوبا
 هيومتلاو ةحادملاو ةطلاغلاو ةاجادملا لبس ىلع ةيتاكسم زمملا بتاكو٠ هرظن ىلا قشمد
 هل ءاعدتسالاو ههذم ءاضترالاو هل دامحالاب هباحاف مرماوال ةعاطلاو هل داشنالاو

 اة لوم امركم كلذ دعب هتنالو ىلا دعيو هسفنأ هفطصيو هدهاشدل هترضح ىلا

 قفاوو ٠ هيلع هثعب ام ىلا ةباجالا نم عنتماو هبلا هسفن تدكس الو كلذ ىلا قش ملف

 ةنس يف هبر ةمحر ىلا راصو هبحن موتح اهيف ىضق ىتلا ةلعلا لتعا هللا نيدل زعملا نا
 ةدمو (12) ١5" ةنس هدلومو ةئس نوعبراو سمخ هرمعو ةيدهملاب هدلوم ناكو 9

 رصنب » هّئاخ شقنو دلو ما هماو رهشا ةّنسو ةئس نورشعو ثلث ةفالخلا يف همايا

 يف هببا جاهنم ىلع ايراج اعادش اضاف اًلاع ن 3 « مية وبا مامالا رصتني ميلعلا زيزعلا

 ناك نم درو نطابلا ملعب رهاظتو كلذ نع لدع مث ةّيعرلا فاصناو ةريسلا نسح

 ريغ كلذ نع لزي ملو مهبهذم نالعالا يف مهل نذاد هيبا مايا يف ةاعدلا نم قاب
 روصنم وبا رازن هدلو هدعب نم هبصنم يف ماقو ٠ برغلا نم جرخ نا ىلا هيف طرغم
 "44 ةئنس مرحلا نم رشع عبارلا سيمخلا موي ةيدهملاب هدولوم هللاب زيزعلا

 ررهوج دئاقلا عم اريثك | ركسع هبلا زهج نيكتفلا بجاملا لاح فرع الو

 (نبا) جورخ قفتاو ٠ هعضوم يف حورشم وه ام ىلع مهندب ىمالا يرجيو يزعم
 ركب ابا تعدو اهرثكا ىلع ىلوتساذ روغثلا ىلا ةنسلا هذه يف مورلا كلمتم قيقشمشلا

 لها نم ةرفاو ةدع يف ريسماد هتعاط يف لوخدلاو هتللاصم ىلا ةرورضلا تايزلا نبا
 نبا لزت الف كلذ لثم برعلا نوطب . نم ةدع تاعفو هتمدخ يف روغثلاو سوصرط
 قشمد دصق دارار اهكلمو كدلعب ىلا اهنعلقتناو اهحتتفاو صمح ىلع قيقشءشلا

 ال مهناو مورلا كلمتم ةوق مهفرعي قشمد لهاو نيكتفلا ىلا تالزلا نبا بتكو
 لوزنلاو هتعاط يف لوخدلاب مهيلع ريشيو هتبراح نم نونكستتي الو هتمواقم ىلع نوري



 رثكالا قبو هركسع نم ٍةفيفخ ةدع يف ةلمرلا ىلا قشمد نع لحرف اهنع ءافكتالاب

 كلذ يف مايالا تداتو .٠ همكح ذافتو هريدقتو هللا ءاضقب. كلذ ناكو ناير دئاقلا عم
 لصاولا ىهيوملا يزعملا يسرتلا نيكتتفلا روصنم يللا ةبالو تددحت نا ىلا

 مج# ةنس ةئقب يف قشمدل يزعملا نيكتفلا ةبالو
 كلذ ف بسلا حرشو اهدعب امو

 قشمد سما ةيلوت يف مداخلا يزعملا نار دئاقلا ىما اببلع ىرج ام 5ذ ىضم دق
 رظنلا نم هدمتعا امو ا بورما لاصتاو اهيف ةثداللا نّفلا ما نم هدهاش امو

 قفاوو ٠ اهب نم سون نيكستو كلذ دعب اهلالتخا حالصا كرادتو اهلاو-ا ديدست يف

 ميدلا ني عن اقولاو نتفلا دادتشا نم دادغب نم رامخالا هب ترصانت ام لاخلا هذه

 زع ىلع كارتالا مدقم يزعلا يم بجاللا نابصع نم ناك امو كارئالاو

 10 امو يمليدلا هبوب نب نيسحلا يلا ةلودلا ز زعم هالوم نب راش ةلودلا

 يلا بجاملا ىلا كارتالا ىلع مدقتتلا يف نمالا درو روكذملا نيكّتكسس بجاحلا
 لامعالا يف هلعف ليمججو هدادس ىلا مهنوكسل مهيلع ةسائرلاو يزعملا نيكتفلا روصنم

 دادغم دائجالا سوفن تدكسو ةنتفلا ةرئاث داا يف هبلع مهداتءاو مهداصتقاو

 هدأآو فالختساو هلل عيطملا علب * رامخالا تدرو 5 ةنس نم 7 يذ يفو

 لاملا (12*) هذه ىلع ماقاو كارتالاو مليدلا نيب ةنتفلا دادتشا دنع يع

 بجو دع لأ كلذ يف مالا دازو ثيداوحلا كَ او ةنتفلا ترآث مث ةفمنخ ةهزب

 زها كارتالا نم ةرفاو رتقرف يف دادنب نع لاصفنالا ١١ نيكحتنلا بجاحلل

 تجوا ىتلا بابسالل صمح ةيحان ىلا الوا لصوو نايلغلا نيخارط نم سرأف هنأ
 لالا ىلع ا ثادحالاو ئثمد ,ىلا اهنم راض لذلق اكل ماسقاف تعدو كلذ
 اهخويش هيلا رخو اهرهاظب لزنف اهيذ مكحتلا اهيلع ةملغلاو 0

 فك عقلارحا يف رظنلاو مهدنع ةماقالا هوان رورسلا اورهظاو هومدخو اهفارش

 نا دعب كلذ ىلا ميباجاف مهنم مييلع ةهجونملا ةنذالا عدد مشب نيذلا 0

 لغدو ةدعاسملاو ةعاطلا ىلع ةدّدشملا قشاوملاو ةدّكوملا ناعأل ا هنم اوقوتو مهنم قوت

 ١( نيكتفه » وه ىهذلا ظفاحلل مالسالا خيرات يفو «



 د4 كت

 ةضبنلا نم هنف هردقو ةمارمصدلاو ةبافكلا نم هدنع هاجر امل ةلصتملا ةئتفلاب اهنم ثعشنت 1

 اهب ماقاو يرابذورلاب ةفورعملا رادلا يف نيّيفتثلا رصقب لزتو ايلاو اهاخدف ةماهشلاو

 راثؤ هش تثاعف سدالرفلاب ةيراغملا ركسع ن د ةيماط تراع مايالا نم نم موي ناك ايلف ٠ مايا

 نب شيج مهنم برهف نييفتثلا رصق ىلا اوراصو مهنم هوقلح نم اولتقو اهيلع سانلا
 نم اردحنم شيج ئاَتلا حصاو هيف مهل ناك ام اوهتئاف هباحصا يف يلاولا ةمصامصلا

 هبف دجوو ملس دق ناك ًاعضوم سيكو دلبلا نم ةهج دصقو ريثك عمج يف ركسمعلا

 نا:دومحم وبا دئاقلا لاقو قرتحاف هيف رانلا حرطو مهسوؤر ذخاف هلها نم ةعبرا
 «دلبلا يلبق ناسيك باب نم بيرق حانج ةفيقس هل لاقي عضوم يف ةرشلا لها

 ةمعرلاو كثادحالا مهتلثاتف «ريفنلا 2 عقوف رباتماو ريغصلا سماخلا ةيحان نم مدد

 . نس تشنو هب نورفظي نم سوور كي دو لاتق دشا

 لبقا نا ىلا 5 كلذ ضايب مهب برخلا تيشنو ىلوالا ىدامج لوا ذنم مهنبب

 سشوفتلا تفعضو لذانلا تبرخو مهلجوو لها فوخ دتشاو دليلا برطضاف لدللا
 ءاملا عطقو ءارشلاو عببلا لطبو تاقرطلاو كلاسملا فوخلاب تدعساو داوملا تعطآناو

 قلخلا كلهو تاقرطلا ىلع سانلا ٠ ءانعض تامو تاماهللاو ينقلا سانلا مدعو دلملا نع

 ةبالو تددحت نا ىلا كلذ يف لاخلا ت تهتتاو تاهللا رثكا يف دربلاو عوللا نم ريثكلا

 م1 ةئس ةشب يف ةنتفلا هذه برقع مداخأ نار دن اقل

 كلذ يف لاملا حرش

 بورما نم قشمد لها ىلع يرجي امي هللا نيدل 'زعملا ىلا ىهتنت رابخالا تناك دق
 ابا دئاقلا ناو تاقرطلا عطقو كلاسملا ةفاخاو بلسلاو لتقلاو بيهنلاو لزانملا قارحاو

 نا (11') عنملاو داسفلا لها فك نم نكي ال يرصلا شيملا ىلع مدقملا دومحم
 تاهللا تّلتخاو لامعالا تبرزخ دف كلذلو دانعلاو ثيعلا لها نم رمثلا دصقب

 لثم رارمتتسا ركتاف هيلع لالا ةيلجم رابخالا ترتاوتو هيلا كلذب ءابنالا تفدارتو
 ىلا ريسملاب هرماب سلبارط يلاو مداخل نار دئاقلا ىلا بتكو هعشبتساو هربكاو كلذ

 فرصب ناو اهيف رعالا ةةقج ةعلاطملاو اهلها روما تغكو اهلا ةدهاشل قشند

 ىلا لصوو سليارط نم راسو كلذ ف صماالا نار دئاقلا لثتماف اهنع دومحم ايا دئاقلا

 دومح يلا دئاقلا ىلا مدقتو اهب ةّئعرلا روماو اهلها لاوحا فشكو اهدهاشف قشمد



200 

 هباحصا ١ مراعلا قرف دومحم يلا دئاتلا ىلا ربا ىهتناو ثداملا اذهل بابلا دس يف

 ناكو (10سْ ) ريغصلا باب كيرلي اودحيتم ركسعلا حبص او ةبراحمللا اوبهأتو دلملا لها راثو

 نيح ىلا اوزرتحاف سانلا ظّقتف برحلل هادمتسالاو حالسلا قيرفتب ماعلا مهدنع

 فرع دق ثادحالا سار دوراملا نباب فورعملا ناكو مهتنناوح سانلا “6 راهنلا عفترا

 تعفتراو «ريفتلا » سانلا حاصو مهاجال ريغصلا باب ركسعلا دصق نا هباحصاو وه

 يف راثلا اوحرطو رسملا اوربعو باودلا قوس يف اورشتناو ةلاجرلا تمدقتو تاوصالا

 دجسم دنع رود يف رانلا نودهاشي رباقملاو قيرطلا يف اورش رشتناو رسحلا يلبق نوحاطلا

 ةلفغ ف اوناكو قاوسالا ف « ريفنلا » عقوو رب اهم ا ف ةمعرلاو ثادحالا تدتماو رضخلا

 تيناوح تتلغق .دقار وه نم ةبتني اما ”لفاغ وه نم ظقيتسي اما : حياص مهيف حاصف
 بار يف دومحم وبا دياقلا لزنو قاس ىلع ءاليلا راعشتسا نم سانلا ىحضاو قاوسالا

 دومحم يلا دئاقلا ىلا دلبلا خياشم تعمتجاف رباقملا يف ةرشتنم هتلاجر تناك ىلصملا
 يبا نب دمحا مساقلا وبا فيرششلا مهيف ناكو ريغصلا باب ىلع ةبراحلاو ةيباملا باب نم

 ٠ لاجرلا ءايقتاو لافطالاو مرا يف دئاتلا اهيا هللا هللا : هل لاتف يواعلا يقيتعلا ,ماشه

 هركسعب اتيكنم ذاعو ددرام رانا وس دعب كسما نا ىلا هب فطابو هل عضخي لزب و

 نع فكو 5 ةئس ةجحلا يذ نم نيضم تسل ءاعبرالا موي يف ةكدلاب همس ىلا

 تاهملاو عاضلا رئاس يف داسفلا رشتناو دلبلا ىلا رظنلا بحاص لخدو ٠ لاتتلا

 ينفو فوذا مظعو رانلا تدتشاو ةنتفلا تراثو تاراملاو نكامالا يف رانلا تحرطو

 عيبد ضعبو لوالا عبرو رفص ةدم ةلصتم برا لزت و نيَمي رفلا نم ريثكلا ددعلا

 هلاخ لبق نم دلبلا ةماصمصلا نب شيج يلو نا ىلا ةعداوملاو ةطاصملا تررقتو رخالا

 ٍليقعلا بوهوم نب ملاظ ِدْياَملا .فرصو ٠71 بِ ف هذ مدقملا دومح ىلا دئاقلا

 هتيالو نع
 كلذ يف رمالا حرش

 ركسملا مّدَقَم دوم يللا دئاقلاو قشمد لها نيب ةعداوماو حلصلا رقتسا ال
 اهحير تدكرو دوما ضعب ةنتفلا را تدمحو هحرش مدت ام ىلع يزعملا يرصملا

 دمتعا نيقيرفلا نيب بواقلا تنأطاو دلبلا لها سوفن تنكسو دركرلا (14”) ضعب
 ام 1و اهتيامحو قشمد ةيالو يف ةماصمصلا نب شيج هتخلا نبا ىلع ذومحح وبا دال
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 ةراثاو داسفلا ديري نم حالسلاو ددعلاب لاجرلا نم ةعامج ليللا يف فاطو ةطرشلا

 اذه قف دومحم ىلا دئاقلا ىلا كلذ اكشف تقيض دق بوردلا فئاطلا دجوو نفلا

 نيلماحلا ةمحان يف فئاطلا زاتجا يلايللا ضعب يف ناك املف :هردص هل قاضو هملع ىمالا
 ٠ برد دجوف منغلا قوس ىل لصوو رفاو عمج يف ريغصلا باب دير ملا رس لك

 لخد تح اتيكتم هئارو ىلا داعو هلجال بضغو هيلع كلذ ملف 1 39ه معلا ق قوس

 11 نع ام ىلع موقلا نا : لاقف دومحم يلا ىلا اكشف نيطاطبلا ةمحان نم

 ريبدت الو ديددس يأر بحاص نكي ملو هساح يف لاوقالا ترثكو ٠ فالخلاو نايصعلا

 مهدعاوتف هيلع اولخدف ( 10” ) هيلا دلبلا خياشم ىعدتساو ةسابس نسح الو ديمح
 فالخلا ىلع نوميقم متناو الاو بابلا اذه ميتفيم مل نا:لاقو مهل لوقلا ظلغاو
 هدس ناك اغاو فالخ الو نايصعل بابلا اذه دس مل دئاقلا اهيا : اولاقف ٠ نايصعلاو
 ةراثا هرثوي نمو داسفلا لها نم هرثوي الو دئاقلا هملعي ال نم هنم لخدي ال ثمحب

 هيلا نكرال بابلا اذه حتفي م ناو مابا ةثلث مكتابما دق : لاقف .دانعلاو ةنتفلا

 اذا هللا مم الو ك رعا عببطن نحن : اولا ٠ هيف هفداصا نم لك ناتقألو هدقرعألو

 نوسوسي كنك نوملعي الو مهرما يف ني ريحتم هدنع نم اوجرخو ٠ كلذ تبوصتسا

 ةرشلا لها مهيلا عمتج او ريغصلا باب ىلا اوراصف ٠ ناطلسلا روماو سانلا هج

 نع مهول اسو مهب اوطاحاو ثادحالا رافط# سار دورام لاب فورعملا مهيفو مهريغو

 : مهضعب لاقف باملا دس ببسب ذومحم يلا دئاقلا ن نم هوعمس ام مهيلع اوداعاف مهاح

 دضلاب حالسلا باحصا نم موق لاقو٠ :دلملا برخنف اّلوا ىرج ام لثم يزجنالو حت

 ةيراغملا لوخد دنع هوركم صا ىرح ناو بابلا اذه متفن نحب: خياشملا تلاقف

 املف مهتقو نم هوحتف مهنا مم هبلسو كلذ لصا متنا منك ةنتخ هم ةزاثاؤل مهريغو

 امو دومحم وبا لاق ام: .ضعبل 0 لاقو نيتيرفلا نيب اوراح كاذ خياشملا دهاش

 ' 109 ةيزافلا نم نوكم-| رع ١ نما انسلو مكر عاب بابلا: خف. دقو يحل لها لاق

 :اولاقو مهنيب ايف يارلا اولمعاو نيقيرفلا ةثال نم صالخلا يف اوكف. هيف بيسلا مت منا

 نم لجر نيب ىرجو ٠ ارييدتو اديداس نار مهتم كلذ ناكو ٠ هدسب مهرمأ نا باوصلا
 هيلع بلغب نا يلبرغملا دارا يص بلس ةعزانم ة دخلا لها نم لجرو ةبراغملا رباكا

 دلبلا برطضاو رمالا ظأدف لقبلا قوس يف هلتقف يلرغلا هب برضو هفيس يدلبلا عفرف
 ةّجلا خياشملا تدجو كلذ دنعف لوتقملا ببسي ركسعلا راثو قاوسالا تنناوح تقلغو
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 نم مهيدبا نيب اودجوو لتاقم نبا راد لباقم نيكاسلا ةمحز ىلا اولصوو بهذلا

 اهوفطاو اركرداو ةملظملا ةبعرلا نم موق لخدو قاقزلا لوخد نم مهعنم نم ةّيعرلا

 كاحض مامح دح ىلا نوحاطلا نم اهيلي امو تقرتحاف كلام نبا راد يف رانلا تبوقو
 ىلا اهيلي امو جغط نباراد لوح رّودلا نم ناك ام ىلع تناف ةليقلا وحن رانلا تذخا مث مم

 دقو حبصلا قرشاو عب اجح رصق ىلع تقتلاو تدناوملاو يرفعلحا قوسو ةكتاع رصق

 ةفورعما ىحاونلاو راةسفلا»و بهذلا رجح نم ةليللا كلت يف موق عمتجاو ناكملا الغ

 ملا لا حال اف رودلا باوباو ةقرالاو بوردلا نع ةيراحلا ىلغ اولمعو ديدخلا باب

 تناك دقو ٠ جرفلاب هللا ىلاو بايلا اودسو دي دخلا باب لانش اوس دقو الأ هئاضب

 نورظني مهودع نم دلبلا ذأ دوْرَتسو حرفو نفذو رسعلو وهل يف ةليللا كلت يف ةبراغملا
 ديري ةكدلا نم ركسعلا ردحنا اوحصا املف هلع تنثا دقو هتانج يف لمعت رانلا ىلا

 دقو ركسعلا لو نورظش حطسلا اودعصو نادسملا ىلا اودغ دق سانلا ناكو دلبلا

 حطسلا ىلع ناك نم ةبدابدلا ترظن املف فوخلا نم سانلا نم ريثك لوقع تراح

 حالسلاب جورخا اورداب ديفنلا سانلا عمس املف ديفنلاب تاوصالا تلع دقو ركسملا ردا

 ,عالقمو ءاسكو سافو اصءو (9") ةبرح لث موق جرخو اهتالآو برملا ددعو ماتلا
 برضف هركسع يف دومح وبا دئاقلا لزنو لاتقلا يف سانلا دتشاو ةراجح اهيلع رمحو

 دقو دلبلا نم اورهظو ةئئاه ةيلبو ةميظع دش يف سانا جبصاو ةميخ ناديملا يف

 نم اوبرق املف جرفلا ىلاعت هللا نم نوملطي نيروتسملاو رامخالا نم ريثكلا قاخلا مهعبت

 فارشا : مهل ليقف كانه ليخ حاصلا نم ترفنف مهنم رفن حاص ةبراغملا ركسع
 نسحا هيلع اوملسو هيدل اورضح املف محل نذاف ٠ دئاقلا ىلا لوصولا نوديري دليلا

 مهلاوحا هيلا اوكشف ٠ مكب ءاج يذلا امو مكتاح ام : لاقو مهب شبو مهيلع درلا
 اذه يف تلزن ام.لاقف هب اوفطلو هل اولذو اوعيضخو مني ةانسل مب رارضالاو

 ( هباحصا ينعي ) مكنع نيدسفملا بالكتا ٠ الوه درال تلزن افاو ما ناكما

 موميا نيزكشل هلع اتاراعلاو هيلع اونثاو هل اوعدو هوركشف٠ ٠ ةععر لاتق رثوا امو

 تاخدو ٠ مهنع لجولاو فوثلا فخ دقو هباحصاب اوطلتخاو هتميخ ىلا او*اجو هنم

 ىلوو ٠ هلزنم ةّكدلا ىلا هركسع يف دومحم وبا دئاقلا داعو مهجياوح ءاضقل دلبلا ةبراغملا
 ةبديشخالا نم درمشك نبا هل لاقي رخالاو يلرغملا ةزمح اههدحال لات نيلجرا ةطرشلا

 سلجم يف اسلجو نفزلاو يممالملاب دلبلا يف افاطف ةلاجرلاو ليخسا نم ريثك ع مج يف لخدف
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 قوف دوعصلا ىلا مهر ٌةقباضم مهوقياضو ةيراغلا ىلا ملاظ باحصاو ةّيعرلا تفحزو
 وحن ىلعالا قيرطلا يف ناكحو | اًرارتغاو الهج مهنم كلذ ناكو ميهربا كمي

 جرما نم اومز,تاف ملاظ باحصاو ثادحالا ىلع اوامحف ٌةليلق ةمذرش قيتعلا ناتسرامبلا

 فقو ىتح ةرامالا راد نم جرخ مهتيزه ملاظ ملع املف ةيراغملا مهتعبتو ىمرملا فلخ ىلا

 رج ىلع هباحصا نم اموق بترو ديدللا باب قاغب رءاو !َدَّرب ىلع دوتعملا رسما دنع

 ىلع هدب برض مهر يف ةبرامملاو سانلا مازهنا 4 املف سانلا مزبني ال ١ ساناب

 ' ةيراغملا لئاوا ىلع لمحو هباحصا + نم ةقرف هعمو رسل ا ربعو هحر ىعدتسا مدع

 هباحصاو ملاظ مزوناف «ريفنلا « نادملا 2 سانلا حاصو دليلا ثادحا نع مهدرف

 يف راعلا اوحرطو حوطسلا اوكلمو بوردلا اولخدو سدارفلا وحث ةبراغلا تأجو
 وهو هلثم ري ملام ءاهيلاو نسما يف ةباغلا / عيفرلا ناينبلا نم كانه ناكو سيدارثلا

 يضاقلا دجسم تغلب ىتح ةقرشم رانلا تدتماو قشمد رهاظ ناك ناكم نسحأ

 ماو ةروخافلا نب ناك ام تفلتاذ ١١ هلكر اثلا تذخاو ةفيدح يبل رود ىلع تتأذ

 عفتراو ناديملاو جرملا يف ركسعلا لماكتو سانلا مزونا نيحو انحويرم ةسئقو مساق

 تاونقلا ىلا اودتماو ةراظنلاو ةامرلا نم حطسلا ىلع نم مزهناو ةيراغملا حايص

 ةيساّئشلا ةمحان مهليخ تدصق ملاظ مازهنا اوفرع ملف اورشتناو ديدحلا باب اولخدو

 ةولؤل يف دانلا اوحرطف ةبراغلا عم اهيف لوجُت ثادحالا تابقا اهب اولصحم اًملف هبلط يف
 داشاو لاح ءوسا عى سائلا تابو ليللا لمقاو ةينيقو تاودقلاو ىرغصلاو ىربكلا

 برد تقرحاف (9* ) هللا دلل يف رانلا ت تدكفو ٠ لجو مظعاو مظع فوخ
 يقامسلا برد تقرحاو ه 01 دحتسم ىلا 3 د تانغ 2 9 نيراَصقلا بردو نيماحفلا

 يف راقلا تيوقو تاونتلاو نيطاشللا قاقز يف تذخا مث يمصعلا مام ىلا: هلق“ امو

 اوناكو هعمج فصرلا ىلع تتاو قرمملا ةمحان ىلا تغلبو ىرغصلاو ىريكتا ةؤلاوللا

 جفط نبا رادو كلام نب ورع راد يف رانلا اوحرط دق ديدحلا باب نم مهنكي تقو يف

 عل ليللا يف اهل رهظو ة ةسوقفنم فوقس نياطبو باشخا يف راثلا 0 فج نبا

 اودلاو عفترم ررش اهل ناك سيدارفلا يف تيقلأ يتلا رانلا كلذكو يظع“ ررشو ةللاع

 رجح ىلا ذخالا قيرطلا ىلا يامحلا راد ءازاب ةملظلاو ديدحلا باب يف ضيا رانلا

 هلق :'لصالا يلو ١(
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 ماوعلا نم نثفلا بلطي نم رثكو حلاسملا باحصا اولتقو حالسلا ةلّمنحو ءاغوغلا

 دومح وبا دئاقلا نكست ملو دلبلا رهاظ لفاوقلا ذخاو ىرَقلا بمن يف ةبراغلا تعيطو
 الو هرما اوامقي ( 8” ) لو مهيف هقفني لام هعم نكي مل هنال هباحصا طبض نم مدقلا

 ملاظ فرع دقو دلبلا ع نم هرم يذلا ناطاستلا لاه لقلب ب حملاظ ناك © هرجز اواثتما

 رافسلا عنتماو داوؤولاو رادصلا ىلع قيرطلا عطقو داسفلا 2 ةبراغملا هركش ةبعرلا نا

 دليلا ىلا اهنم ىرلا لها حزنو باوصلا جمن نع كلذ يف اولدعو باهذلاو يلا نم

 نم يفد سمكا موب ناك لف ٠ هنطابو دليلا رهاظ شح وكساو اهاقا نم تلخو

 رثاكف ناديملا ةيحان نم نيراسصقلا ببني ةيركسعلا نم موق ءاج ةنسلا نم لاو
 عفوو ملاظ باحصا جبرحو ثادحالا تراثو حالسلاب سانلا جرخو دليلا ف حئاصلا

 دجوو رمالا يف فشاكي ملو دلبلا نع عفدلاو حالصلا ديري هنا رهظي ملالذو لاتقلا

 نم موق جرخ مانألا ضعب يف ناكاملف مهيلع يرجي ١١ ىوكشلاو لاقملل ةجح سانلا
 ناروح نم تابقا دق ةّلجرللا قيرط يف ةلفاق فرب درا نر نوبلطي ةبراغلا
 رثكق عماملا يف مهوح رطو مهول ىلتقلا لها ءاجف رفن ةثلث هلث اهنم اولتقو اهوذخاف

 نياببنلا“ نشمو قاوسالا كقلفأز مهلجال راكنالاو ل يف اوغلابو مهيلع سانلا

 عباسلا نينثالا موي ناك املف ٠ اوفاخو اوشحوتساو مهولق ترفنو ضعب ىلا مهضعب
 ةنيق ىلا ديفنلا ريفنلا : دعب ىلع حبصي يبص عمس ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم رشع

 يف ةيداملا نمو ةبراغملا نم موق رابنلا رخا سمالاب ناك : لئاق لاف ٠ ةلوُألا ىلا
 مهيب عفو دقو دايز نب درول مع نبيا ةيداملا نم ةيراغملا اهقااسا تاونقلا يف ةنددج

 رمع نبا قافن هل لاش ب وكجسملا مره لجر جرخف ةبباملا باب ةئتفلا تراث دقو برح

 اولبقاف ةينبق ةيحان يف هنكسم ناكو لجرلا ىلط يف ٍدغ نم موقلا رهظف دومحم يلال

 باب ىلا تاونقلاو ةؤلول ىلا ةينيق ضرا يف مهتلاجرو مهليخ ترشنناو هتنب نوديري
 نم مهعم ناك اناول ديدخلا باب 9 نيراصقلاب اورفظف ديدحلا بابو ةيبالسا

 تفحزو ةّيعرلا عم ملاظ باحصا جرخو حالسلا اوسيلو « ريفنلا » سانلا حاصف بايثلا

 رفتف مهعفاديو مهدوذي نم مهتلباّتم يف سيلو دلبلا روس نم ابرق اوغلب ىتح ةبرافلا
 مظعا ةبراغملا يف باشنلا اكتو لاتقلا بشنو ةيحان لك ( 8" ) نم دلبلا لها مهيلا

 نوحاط ىلع اودعصو ةبراغملا فلخ سائلا دتماو ريغصلا بالا اودصقو ةباكن

 دلبلا يف تحرط' ران لوا يثو تقرتحاف اهيف راثلا اوحرطو ةراجملاب مهنومري نيب رعشالا

0 



 مس ا مدح

 قشمدل لبيقعلا بوهوم نب ملاظ ةيالو ركذ
 هللا نيدل زمملا لبق نم مورم ةنس ىف

 رشعا تبسلا موي يف .اهيلع ايلاو قشمد ىلا يليقعلا بوهوم نب ملاظ دئاقلا لصو
 اهتتالو يف هرما نّكمو اهلخدف يطمرتلا ةبولا سمع 7 هلم ناضمر رهش نما نرش

 00001 دع اهسال هتكوش تدتشاو تدعو هتدع ترقوتو اهتانإ يف هلاح تلثأتو
 ذُو مهسيَحو امياحصا نم ةرفاو ةعاج عم يطمرقلا يحاص هدلوو اينما يللا
 هركذ مدقلا يرصملا ركسعلا مّدقم دومحم ابا نا قفت او٠ ٠ مهلاوحا قارغتساو مهلاوما

 ةيسامشلاب لزنو ةنسلا نم ناضمر رهش نم نيقب ثلثل اشنثلا موي يف قشمد ىلا لصو
 هرعشتسم ناك اى هلولجب ابنأتسمو هلوزنب اجهتبمو هب !رشبتسمو هل ايشلتم ملاظ جرخف

 مدقملا ريغ ايا لزتا اًناَظ نا مث م اهملع هلوزنو قثمد ىلا يلعمرقلا دوع نم فوخلا نم

 يذلا يسب انلا فورعملاو لقتعلا يطمرتلا بحاص أنما ابا هيلا لمحو ةفورعملا ةّكدلا

 صخق يف اههنم دحاو لك لعجف كلذب ةبراغلا ىلاو هيلا ب رّثثم ةمرلا نم بره ناك

 هدلوو جالا يلا سي رما هللا نيدل عملا ىلا الصو املف رصم ىلا اههلنحو بش نم
 ةبراغلا يف ةعست تيمرا مهسا ةرشع يعم نا و تلق يذلا تنا : يبشبانلل لاقو
 الو ١١ باص انت هدلج يشحو خلسف هخاسب رماف كلذب فرتعاف ٠ مورلا يف أديان

 تدتماو اوقلقو سائلا برطضا هركسع يف قشمد ىلع مدقملا دومحم وبا دئاقلا لزن

 تاقرطلا يف فداصي نم ذخاو دلبلا ىحاون ف داسفلاو ثعلا ف ةيراغملا يديا

 000 1 انا ذحا دق اننا ىلا لع ضِقلا دعب ةظرشلا بحاص اكو كلاسلاو

 ركب ابا موي ىضحا ًاشاّطب ناك هنا ّنمملا ةمحرت يف مظتخلا يف يزوملا نبا خيشلا لاق ١(
 عم ناك اذا تلق كنا انغلب : هل لاقف قشمد ضرا نم خاركألا لرتي ناكو دهازلا يسلبانلا
 د لا +  هعسن انيفو اًدحاو اهن٠ مورلا يف يري نا بجو مهسأ ةرثع مايل ا

 بز رقع همم ناك اذا تلق : لاق ؟ تلق فيك : لاقف هلوق نع عجر هنإ. نتف اذكه

 ه ةيحلالا روث ةيداو نيملاصلا مانو للا جري مكناف اضيا مكيف ىشاعلا يربو ةهسل مكيمري نا

 ثلاثلا مويلا يف جرخأت يلاثلا مويلا يف طايسلاب برضو لوالا مورا يف ريك ريش نا 0

 تعطق ةمحر هل يناخدف : يدوهيلا لاق هواتي الو نارقلا أرقي ناكو يدوم لجر هخلس خلسف
 اًلحاع تام تح هداوف يف نيكسلاب



 ينالقلا نبا خيرات نم دجو ام لوا اذهو ةئاثاثو نيتسو ثلث ةئس يف

 ةمفني ملو هرما يف ديحتو زعلا ىلع ىمالا مظعو روسلاب اونصحتو ٠٠) *7 (0.٠
 حارج نب ناسح ناكو ٠ هيلا هركسعب سا هللا هب انك
 هل سيل اذاف هرما يف زعأا 1 هب هد ةتوق ناكو يطمرقلا عم ل

 14 يف هدنجو هتصاخ ندم ه يارا 0 رواسو هرما يف ةتيورو 5 0

 هل اواذ٠ .مارج نبابالا هأف لك ددقي سلو هركسع لف ريغ ليج هيف سل ٠

 ةرثك يف اورظن م٠ كلذ ىلا مهب ءاجاف ه هركسع مهل لقي ا

 اولعجو ساكا يف اهواعجو لمذا اهولطو رفص نم ريناند اوبرضؤ هومظعتساف لاملا

 حارج نبا ةقث ىلا اهولمحو صالخلا يهذلا ريناد نم اًديسي اهنم سيك لك سار يف
 فرع املف٠ هيلا لاملا لصو اذا ردغلا كرو ءافولا ىلع هودهاعو هن اوقثوت اوناك دقو
 اذا هوعبتي نا هباحصا رثكأ ىلا مدقتو يلعمرقلا ركسع لف يف لمع هيلا لاما لوصو

 ةعبتو امزبنم حارج نبا لو لاتتلا ّدتشا املف ٠ برا تيشنو ناركسعلا فقاوت

 دعب هرككسع يف مزبنا دق يطمرقلا هيلا رظن املف فيثك عمج يف ناكف ةباحصا

 لاتتتلا يف ةسفن دهجاو هركسمب ةبراحلاو تاشلا همزلو هرما يف رين ةوقلاو راهظتسالا
 دقو باج لك نم تالمحلاب هوقهرا دق اوناكو ةقاط مهب هل نكي ملو صأختن ىقح

 هرثا اوعبتاف مزهناف هسفن ىلع يطمرقلا فاخف. حاج 1 ةيراغلا .سوفن توق

 داوس اوبهتناو لجر ةيامسو فلا ريدقت ُهنم اورساو هش نمي اورفظف هركسعم اوبلطو

 ؟7* ةئس ناضمر رهش يف كلذو هورسا نم قانعا اوبرضو هف امو

 0 ميهربا نب دومحم اب انا دئاقلا يطمرقلا بلط يف اود مث

 ازمنا يف هلام ىلع يطمرتلا متو هيلع هعوجر نم اًثوخ مراس يف لقاثتو ةعرتاف لجر

 7 هنبا ناكو قسد ىلا دنللا نم ةفئاط يف اجتملا ابا دفناو تاعرذا ىلع لزن قَح

 وبا لحرو دوعلا ةتننو ءآسحالا هدلب ادلاط ةيّربلا يف يطمرقلا لحدد ابيلع اَيلاو كلذ
 يلممرقلا ةلزنم يف تاعرذاب لزنو كاذ هتفرعم دنع ةبراغملا ( ”) ركسع مدقم دوم



 بن

 يلع وبا كلمو هعاركو هلاوماو هداوس ىلع اووتحاو هولتقف ١١ ةكدلا هل لاقي ناكمب
 راسو برعلا هبلا تعمتجاو ماشلا ىلع بلغو اهبف ةريسلا نسحاو اهلها نماو قشمد

 | |١ يلعوبا لخدو ٠ اهتصحب نيصحتو افاي ىلا جرخف نابح نب داعس اهبو ةلمرلا ىلا
 3 هللا دبع دمحح ابا ةلمرلاب فّلخو رصم الاط لحر مث ةيراغملا نم دجو نم لتفو

 ةروفاكلاو ةي دخلا نم ةعامجو يئاطلل حارملا نب لفغد عمو ينسحلا هللا دبع

 لتقو ةيراغلا ىلع يطمرقلا رهظو ماا اولنتقاو رصم باب ىلع سمش. نيع لف اجو
 ثلثل دحالا موي ناك املف ٠ مهب اودو مهتحلساو مهلاوما منغو لجر ةثامسخ اهز مهنم

 برللا تدشنو هئارو نم ةبراغملاو قدتخلا ىلع يرجحلا فقو لوالا عبيد نم نواخ

 ال هركشسع قدناف يرجملا يلع اوامحو قداتخلا نم ةبراغما تجرخف رصعلا ىلا اولتتقاو
 ةعزه نا رهرج نظو ةلمرلا ىلا اونقو اف نومزبنم مهو مهذري لعجو دحا ىلع ىولي
 ربا ققحت ىت> مايا ةثلث ىلا هركسع يف ناك امل ضرعتي ملف ةديكم يطمرقلا
 تفلتحو ةءانط مه لمعف اوعمتحاف ةب دشخالا ف رهوج ىدانو. ٠ عيمجلا ىلع ىلوتساف

 لاقو ٠ لئاقم ةئاثلثو الا اوناكو مهسحو مهديقو مهضبق مث ةافاصملا ىلع مه

 : ةعقولا هذه يف يطمرقلا
 اا مب ام 151 يدف هبه يلا بزملا لاجر '“تعز
 لينلا يفاقس الف كارث يوري مد نم كضرارقسا مل نا صم اي

 : لاقو

 نازفقلاب لاجرلا لاكت ام يرء.ل ريصق يننا اومعز
 يال اذهو يبق اذهو بلقلابو ناسللاب ءرملا اغا

 ةيدبلا يف بارعالا تقرفتو هدلب ىلا يرجحلا داع مث

 قشمد بئاع.نم شو ةساودلاب اذه اننامز يف ةفورعم يت: ةيشاح يفو ١(



 -:::ةسيىدمعس ما

 قشمد ١ لمار دل 5

 رصم بحاص هللا نيدل زعل نم

 ةناثاثو نبتس ةئس يف اذهو

 ةمجرت يف نامزلا ةآرم هخيرات يف يزوحلا نبا طبس فسوي رّمظملا وبا خيشلا لاقو
 نيسملا وبا هركذ امم يشب يدتنن انهاه نم نا ةناثلثلا دعب نيتسلاو ةيداللا ةنسلا '

 يلع ابا ناب ربخلا درو ةرخآلا ىدامج يف نا :لاق هناو يلاصلا ميهربا نب نّسحلا نب لاله
 نيبو ةننب ترجو سمس نيعب لزنف رصم ىلا راس يلممرقلا دمحا روضنم يلا نب نسما

 ا: يلاصلا نبا لاق ٠ يلعمرتلا مزماو رهو اهيف راهظتسالا ناكو ةعقو دئاقلا رهوج

 نب رفح دئاقلا ريس ةيطخلا ل ماقاو زعملل رومالا العدو "5/8 ةنس رصم رهوج لخد

 ببن الو رصم ىلا هب ثعبو جْغُط نب هللا ديبع نب نسما رساف ماشلا ىلا حالف

 هنبا فلختسا مث . فككف ببنلا نع رفعج فكتساو دهازلا يسلبانلا هدصق ةلمرلا

 ( ليعامسا مياقلا وبا وهو ) فيرشلا يلع يبا نبا نا هغلبو ةيربط ىلا راسو ةلمرلا ىلع

 مييلع رهظف هولتاقو هيلع اوصعف قشمد ىلا راسف عيطملل قثمدب ةوعدلا ماقا دق

 ةعامج عم رصم ىلا هب ثمبو هبلا نسحاف هيلا هب ئجو ربربلا ىلا يلعي يلا نبا برغو
 مهذخاو ماشلا ىلع ةبراغلا ءالبتسا ةطمارقلا فرعو ٠ هعم اوماق نيذلا ثادحالا نم

 يف وهو مهل جغط نبا هررق ناك يذلا لاملا نم مهتوذي امل كلذ نم اوجعزناف سغط نبا

 زع ىلا مهبحاص رمعملا نب دمحم نب يدع فيرط ابا اوثعبف رانيد فلا ةئاثلث ةنس لك

 نربط ع( ل نبا ) سامعلا نب دمحم حجرفلا وبا ديئموب ريزولاو دامتجم ةلودلا

 مهرد فلا فلا مهيطعي ةلودلا ع نا رقتساف لاجرلاو لاماب ةبراثملا ىلع ةدعاسلا

 يلع وبا لصو اذا :لاقو ةبعج فلاو سوق فلاو متر فلاو فيس فلاو نّشوج فلاو

 ددع يف ناكو ةفوكلا ىلا يلانللا لصو الو٠كلذ عيمج هيلا لمح ةفوكلا ىلا يلانملا

 ٠ ماشلا ديري راسو حالسلاو لاملاب هيلا اوثعبف بارعالا نمو هباحصا نم ريسشك

 قشمدب هوسبك ىتح مهب رعشي مل مث مهرماب ناهتساف مهربخ حالف نب رنمج غلبو
 4 ١
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 و م
 في

 -- ا

 خيراوت نم بخنذ هولتت

0 . 4 
 يقراغلا قرزالا نبا 0

 يهذلا ظفاخلا و يزؤمللا نبا طبسو

 تدريب يف عبط
 نييعوسلا ءابآلا ةعبطع

 اوم
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